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Ansökningar från Akademiska sjukhuset, landstinget i Uppsala län, enligt bilaga 2, ”Ansökan om 

nationellt centrum/nationell vårdenhet inom cancervården”. Dnr SKL11/3031. 

 

Landstinget i Uppsala län, via Akademiska sjukhuset, ansöker om uppdrag som nationellt centrum/nationell 

vårdenhet inom följande vårdområden: 

 

(1. Bilaga 1) 

(2. Bilaga 2.2 – 2.13) 

syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer (3. Bilaga 3.1 – 3.2)  

(4. Bilaga 4) 

 

Ansökningarna för 1-3 sammanställs nedan medan ansökan för vulvacancer (4) insändes separat, under 

kommande vecka. 

 

 

1 Ansökan från Akademiska sjukhuset, landstinget i Uppsala län, om uppdrag som nationell 

vårdenhet för behandling av analcancer 

 

1. Beskrivning av verksamhet/er som ansökan omfattar 

Ansökan avser status som nationellt centrum för avancerad diagnostik/utredning, onkologisk och kirurgisk 

behandling samt uppföljning av patienter med analcancer (AC). Nedan beskrivs närmast hur verksamheten vid 

detta centrum är tänkt att fungera. Det bör observeras att upplägget inte är hypotetiskt utan snarast bara en 

expansion av det arbetssätt som redan är etablerat vid Akademiska sjukhuset (AS) för patienter med AC.  

Den grundläggande diagnostiken för att ställa diagnosen AC och preliminärt stadieindela sjukdomen, d v s 

histopatologisk diagnos samt datortomografi thorax/buk och MR bäcken, förutsätts ske vid hemortssjukhuset. 

Vid konstaterad AC remitteras patienten till nationellt centrum för AC (NCAC) vid AS, som tar över 

vårdansvaret i enlighet med redan befintlig struktur (se bilagt PM). I praktiken innebär det snabbspår med 

kompletterande PET/DT undersökning för förfinad stadieindelning och samtidig förberedelse för 

strålbehandling samt multidisciplinär bedömning vid multidisciplinär konferens (MDK). Vid behov 

eftergranskas/kompletteras PAD samt görs ultraljudsledd punktion av misstänkta metastaser som skulle 

påverka behandlingsupplägg. Tid för start av strålbehandling och förberedelser för kemoterapi bokas varefter 

patienten då all ovanstående information insamlats kallas till NCACs mottagning för information, diskussion, 

bedömning och terapibeslut med närvaro av AC-inriktad onkolog, kirurg och kontaktsjuksköterska. 

Terapibeslutet vid NCAC är oftast kurativt syftande radiokemoterapi som i flertalet fall ges rent polikliniskt 

och samordnat vid AS strålbehandlings- och behandlingsavdelningar och som normalt kan starta inom 2 

veckor från det att remiss inkommit till AC-centrum. Patienterna bor under vårdtiden normalt på patienthotell, 

i vissa fall medger relativt korta avstånd även daglig pendling till behandlingen. Äldre och/eller multisjuka 

kan behöva mer kontinuerlig sjukvårdskompetens under behandlingen och vårdas då på onkologiklinikens 

vårdavdelningar.  



 

 

Under behandlingens gång görs läkarbedömning vid rond en gång per vecka under den vanligen 4 – 6 veckor 

långa behandlingstiden. Komplikationer fångas upp och hanteras genom NCACs och onkologiklinikens 

resurser. Frågeställningar gällande behov av kirurgiska terapiinsatser diskuteras och sambedöms vid behov 

med dedikerad AC-inriktad kirurg. Den relativt intensiva uppföljning som behövs efter avslutade terapi för att 

säkerställa sjukdomens försvinnande, bedömning av recidiv och behov av ”salvage-kirurgi” görs av samma 

fåtal kirurger som varit involverade i den initiala handläggning som beskrivs ovan.  

En del patienter med AC kan till följd av ålder/komorbiditet inte bli föremål för kurativt syftande behandling 

som skissats ovan. Lämplig palliativ behandling bör dock diskuteras och bedömas vid NCAC även för dessa 

patienter då optimal handläggning, t ex dos- och targetval vid palliativ strålbehandling, kräver specifik 

kunskap och erfarenhet. Själva genomförandet av behandlingen av dessa patienter kan dock ofta göras på 

hemortsklinik. För patienter med uppenbart metastaserad sjukdom eller tillstånd som gör möjligheten till 

strålbehandling utesluten slutligen kan lämpligt behandlingsupplägg diskuteras vid den MDK som redan finns 

etablerad. I sällsynta fall kan frågan om levermetastaskirurgi bli aktuell efter framgångsrik 

cytostatikabehandling och liten sjukdomsbörda och dess patienter diskuteras vid etablerad MDK med 

leverkirurger.  

Vid utebliven remission av tumören eller vid recidiv kan i de flesta fall s k salvagekirurgi utföras. Kirurgin 

utförs av dedikerad AC-kirurg med speciell vana att hantera de specifika problem som kan uppstå i det hårt 

strålade och inte sällan kraftigt ärriga området. Kirurgin som utförs är abdominoperineal rektumresektion. AC-

teamet har väl utvecklat samarbete med plastikkirurgiska enheten på AS för att kunna hantera täckning av 

perineum med s k VRAM-lambå från icke strålat område (bukvägg), till skillnad från täckning av perineum 

med gluteal lambå som praktiseras vid rektalcancerkirurgi. Särskilt viktigt är detta vid resektion av 

vaginalvägg som då rekonstrueras.  

Salvagekirurgin utförs i lämpliga fall med minimalinvasiv teknik (laparoskopisk el robot) vilket ger lättare 

mobilisering och mindre smärta för patienten än konventionell kirurgi. 

Förutom salvagekirurgi är det inte ovanligt att problem med inkontinens, fistlar och smärta föranleder kirurgi 

som även denna kräver den särskilda AC-kompetens som finns vid NCAC vid AS. 

Komplikationer under/efter behandling då patienten inte vistas vid NCAC 

hanteras akut primärt vid hemortssjukhuset och därefter vid lämpligaste klinik efter diskussion mellan 

hemortssjukhus och AC-centrums läkare.  

 

2. Nuvarande vårdvolym samt planerad utökad volym 

2012, 2013 och 2014 behandlades 14, 16 respektive 17 patienter vid befintligt AC-centrum vid AS. Hittills i år 

är antalet patienter 18 vilket indikerar en ökande volym. Förutom det egna landstingets patienter behandlas 

patienter från Dalarna, Västmanland och Värmland. Samtliga patienter följs upp av AC-inriktad kirurg vid AS, 

förutom patienterna från Värmland som följs upp på kirurgen, Karlstad. Gävleborg remitterar sina AC-

patienter för bedömning vid MDK och önskar oftast strålbehandlingsplanen bedömd av onkolog vid AC-

centrum. Sörmland har hittills handlagt sina AC-patienter själva men fallen diskuteras numera vid vår MDK. 

Örebro har handlagt sina AC-patienter utan medverkan av AS.  

Verksamheten har under aktuellt period utvecklas till att ha den struktur som beskrivs under 1 ovan, och som 

avses fortsatt appliceras för ett expanderat NCAC vid AS.  



 

 

Vid status som NCAC beräknas att antalet nya patienter som kommer för bedömning, behandling och 

uppföljning att ungefär fördubblas, från ca 20 till ca 40/år. En sådan ökning klaras med befintlig utrustning för 

diagnostik och behandling och befintliga vårdplatser men kan kräva tillskott till verksamheten av en onkolog 

och en kirurg med AC-inriktning samt ytterligare kontaktsjuksköterskeresurs, se vidare nedan.  

 

3. Nuvarande struktur samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag 

Nuvarande struktur beskrivs under 1 ovan och i bilagt PM för handläggning av AC-patienter. Strukturen är 

välfungerande och avses kvarstå vid framtida verksamhet som NCAC.  

De fysiska resurserna består av mottagnings-/undersökningsrum på strålbehandlingsavdelning respektive 

kirurgmottagning, AS. Modern strålbehandlingsutrustning med tillräcklig kapacitet för start av behandling 

med VMAT-teknik av patienter med AC med kort väntetid finns vid onkologikliniken. Vid nyöppnade 

Skandionkliniken finns möjlighet till protonbehandling som i studieform och i specialfall kan bli aktuell vid 

AC.  Onkologikliniken har 2 vårdavdelningar á 18 platser och patienthotell finns centralt i Uppsala nära AS 

samt helt nära i nyöppnade Skandionkliniken. I samband med att onkologikliniken om ca 2 år flyttar in i helt 

nybyggda lokaler planeras för installation av en MR-linac.  

AS är fullt utrustat för all typ av avancerad kirurgi i nedre gastrointestinalkanalen. God kapacitet finns för 

PET/DT diagnostik som nu används som standard vid AC och möjlighet finns nu genom nyinstallerad 

utrustning även för diagnostik med PET/MR. AS patologiavdelning har 3 patologer dedikerade till 

gastrointestinalkanalens patologi och nyinstallerad utrustning finns i ett rum på bild- och funktionscentrum för 

MDK. Dessa fysiska resurser bedöms klara det fördubblade antal patienter som status som nationellt centrum 

skulle innebära.   

Personalresurserna vid befintligt AC-centrum består av 2 onkologer med GI-cancerinriktning och 2 kirurger 

med inriktning mot AC. Samtliga har specialistkompetens, har mångårig erfarenhet inom sina inriktningar, är 

forskningsutbildade och har pågående forskning i anslutning till sina kliniska inriktningar. Vidare finns 

kontaktsjuksköterskeresurser med GI-cancerinriktning på strålbehandlingsavdelningen och på onkologi- och 

kirurgmottagningarna Vårdavdelningar, polikliniska behandlingsavdelningen och strålbehandlingsavdelningen 

bemannas av sjuksköterskor med adekvat specialistutbildning.  

Kompetensutveckling sker f a internt genom seminarier, föreläsningar och deltagande i MDK samt externt 

genom deltagande i nationella/ internationella konferenser med GI-cancerinriktning samt genom aktivt 

deltagande i Nordiska Analcancergruppen (NOAC).  

Ovanstående bemanning finns tillgänglig minst kontorstid 5 dagar/vecka i stort sett året runt då semestrar 

anpassas så att ämneskompetens finns tillgänglig. På jourtid bemannas läkarsidan av specialistutbildade 

allmänonkologer eller onkologer under utbildning.  

 

4. Nuvarande process samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag 

Översiktligt beskrivs vårdprocessen ur ett patientperspektiv under punkt 1 ovan.  

 Detaljerad beskrivning med särskild uppmärksamhet på:  

o Remitteringsrutiner 

Dignostiserande hemortssjukhus remitterar till NCAC, AS/Att: onkologikliniken, i enlighet med PM som 

stipulerar vilka uppgifter som behövs för vidare handläggning. Förenklat är detta kopia av PAD, svar på DT 



 

 

buk/thorax och MR rektum med dessa undersökningar länkade för visning vid MDK. Vidare grundläggande 

uppgifter om patienten med fokus på symtom, ko-morbiditet och aktuell läkemedelsbehandling.  

o Samverkan med remitterande enheter 

Remitterade enheter inbjuds att delta i MDK bedömningen. F ö dialog vid behov via 

brev/mailfunktion/telefon. Koordinatorsfunktion finns för att underlätta samverkan.  

o Samverkan med övriga nationella centra 

Förslagsvis via ett nationellt nätverk som etableras mellan dessa centra och som via möten och vårdprogram 

stämmer av behandlingsprinciper och resultat. En särskild nationell MDK för ”knepiga” fall etableras.  

o Kontaktsjuksköterskans roll 

Kontaktsjuksköterskan vid onkologiklinikens strålbehandlingsavdelning svarar för planering av fortsatt 

utredning/behandlingsplanering efter ankomst av remiss och MDK och kontakt/kallelse av patienten. Utgör 

länk mellan patient och läkare under behandlingen och övervakar att fortsatt uppföljning via 

kirurgmottagningen arrangeras. Kontaktsjuksköterska för AC kallar patienten till fortsatta kontroller enligt 

aktuellt schema, kallar onkolog till uppföljningsmottagningen så att sambedömning kirurg/onkolog möjliggörs 

samt utgör kontaktperson om patienten har frågor mellan uppföljningsbesöken.  

o Koordinatorns roll vid standardiserade vårdförlopp (om detta är aktuellt) 

Kontaktsjuksköteskorna såsom de beskrivs ovan har den koordinerande rollen.  

o Aktiva överlämningar 

Via remiss/slutanteckningar eller direktkontakt allt efter situation och behov. Direkt via kontaktsjuksköterska 

och/eller ansvarig läkare vid behov.  

o Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationellt centrum 

Remitterande verksamhet svarar således för basal diagnostik enligt ovan och därutöver vid behov 

kompletterande åtgärder såsom behandlingsförberedelse genom inläggning av s k picc-line, anläggning av 

stomi eller utvidgad diagnostik efter bedömning vid MDK, t ex ultraljud lever. I förekommande fall akut 

omhändertagande av komplikationer/biverkningar för det fall patienten befinner sig på/nära hemorten. NCAC 

svarar för utvidgad diagnostik, MDK bedömning, behandlingsbeslut, behandlingens genomförande med 

omhändertagande av komplikationer samt standardiserad uppföljning med inrapportering till nationellt register 

för AC. 

o Multidisciplinär konferensverksamhet inkl. anmälningsrutiner till MDK 

MDK finns etablerad och dess roll beskrivs ovan. Anmälan till MDK görs av AC-centrum efter inkommen 

remiss. Möjlighet till remittentens medverkan i MDK via direktuppkoppling finns.  

o Kommunikation med remittenter 

Se ovan.  

o Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information 

Grundläggande information om NCAC inklusive kontaktuppgifter får patienten i samband med kallelse till 

första mottagningsbesöket. Detaljerad och individualiserad information ges vid detta besök av läkare och 

kontaktsjuksköterska. Webbaserad information utvecklas och läggs under onkologiklinikens hemsida. 

o Individuell vårdplan/ Min vårdplan 

Skapas vid första mottagningsbesöket vid NCAC och kompletteras under behandlingens gång samt under 

uppföljningen.  



 

 

o Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter avslutad 

vårdepisod) 

Se ovan. Handläggning av alla komplikationer ska i princip skötas av NCAC men i samråd med 

hemortsklinik, undantaget sådana av akut karaktär som uppstår då patienten vistas på hemorten och som 

primärt måste skötas där. 

o Rutiner för arbete med patientsäkerhet 

Då patienterna handläggs genom den struktur som beskrivs ovan och i bifogat PM och med de kompetenser 

som beskrivs bedöms patientsäkerheten vara tillgodosedd. NCACs verksamhetsstruktur med MDK, ronder, 

kontroller och inrapportering till det nationella registret samt nationellt och internationellt, f a nordiskt, 

samarbete borgar för hög patientsäkerhet. 

o Rutiner vid återfall 

Tät och standardiserad uppföljning av AC-inriktad kirurg möjliggör tidig diagnostik och adekvat åtgärdande, 

oftast salvage-kirurgi, av recidiv. Intervallrecidiv eller mycket sena recidiv då kontrollerna glesats ut 

handläggs vid AC-centrum via direktkontakt med patient eller via hemortssjukhuset. Återfall opereras vid 

kolorektalenheten AS, vid behov i samarbete med plastikkirurg enligt ovan. I fall av mycket avancerade 

återfall krävande sacrum- och bäckenväggsresektioner finns redan i dag en centralisering till 

kolorektalenheten, Karolinska sjukhuset. Hemortssjukhuset kan ta upp recidivfrågeställningar vid MDK.  

o Registrering i kvalitetsregister omfattande rutiner och ansvar för registrering under hela processen (d.v.s. 

samtliga blanketter). 

Ett nationellt AC-register har nyligen sjösatts. NCAC sköter inrapporteringen till detta.  

 Externt riktad utbildningsaktivitet, t.ex. till remittenter, patientorganisationer m.m. 

Utbildning riktad till professionen kommer att skötas av NCAC inom dess upptagningsområde vid 

”regionmöten” respektive nationellt av det nationella nätverket för behandling av AC. Det senare förväntas 

även utforma tryckt- och webbaserat informationsmaterial riktat till patienter och patientorganisationer.   

 

5. Nuvarande resultat samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag 

 Rutiner för resultatredovisning, källor.  

Data för NCAC vid AS extraherade ur det nya nationella AC-registret. 

 Täckningsgrad i kvalitetsregister.  

100% för befintligt AC-centrum.  

 Utveckling av tillgänglighet och ledtider.  

Med expansion genom tillskott av de personalresurser som anges ovan kommer AC-centrum att fortsatt 

behålla den tillgänglighet och ledtid som skissats ovan. Från remissankomst till behandlingsstart i rutinfallet 

ca 2 veckor.  

 Medicinska kvalitetsmått med relevans för aktuell verksamhet.  

Recidivfri och total överlevnad vid 5 år. Andel patienter som går till salvage-kirurgi. Akuta och sena 

komplikationer enligt etablerade skalor.  

 Uppnått behandlingsresultat: Radikalitet, sjukdomsfri överlevnad, överlevnad.  

AS har rapporterat in sina behandlingsutfall för perioden 2000 – 2010 till den nordiska samarbetsgruppen 

NOAC. AS avviker inte från de behandlingsresultat som publicerats från NOAC. V g se den rapporten (Leon 



 

 

et al. Anal carcinoma – survival and recurrence in a large cohort of patients treated according to Nordic 

guidelines. Radiother Oncol 113: 352-358, 2014) 

 Behandlingskomplikationer efter kirurgi enligt Clavien-Dindos gradering (1-5), Oplanerad IVA-vård, 

oplanerad återinläggning, vårdtider. 

Bäckenkirurgi av typen abdominoperineal rektumresektion (APR) är vanligt förekommande på 

kolorektalenheten, AS. Omkring 30% av alla resektioner för rectalcancer är APR. Från nationella 

kvalitetsregistret är det rapporterat 60% Clavien-Dindo (CD) 2, 35% CD 3 och 5% CD 4. Under 2012-2014 

var 30-dagarsmortaliteten vid AS 0 av 131 resektionsfall. Fallen av salvagekirurgi vid AC är få per år, ca 10 % 

av de behandlade patienterna, d v s ca 2/år och denna patientgrupp har samma komplikationsbild som 

patienter vilka opererats för låg rectalcancer. Oplanerad IVA-vård är aktuell vid svåra postoperativa 

komplikationer, enligt definition CD 4a+b, d v s 5%. De flesta fall av salvagekirurgi görs på patienter från 

annat sjuhus, därför är uppgifter om återinläggningar osäkra men kan antas vara ungefär desamma som vid 

rectalcancer, dvs ca 15%. Vårdtiden efter APR är i genomsnitt 10 dagar. Vissa patienter önskar komma till 

hemsjukhus tidigare och avslutar vården där. 

 Utveckling av patientrapporterade mått, PROM och PREM.  

Dessa mått är under utveckling för direkt inrapportering journalsystem. Enklare rapportering på papper finns i 

bruk.   

 Följsamhet till vårdprogram och guidelines.  

Har hittills varit och avses fortsatt vara så hög som det går med hänsyn till behov av individualisering för 

enskilda förhållanden för vissa patienter. 

Ansvarig läkare vid kliniken utvecklade och skrev det första nationella vårdprogrammet 1984.  Därefter har 

vid behov förändringar sjösatts. Vederbörande tog 1999 initiativ till ett nordiskt protokoll, NOAC, vilket 

beskriver nuvarande behandlingsprinciper med smärre förändringar baserade på ny kunskap.   

 Andel patienter diskuterade i multidisciplinär konferens per region/landsting av inrapporterade i 

kvalitetsregistret.  

100 %. 

 Deltagande i nationella och internationella vetenskapliga studier.  

AS har deltagit i alla kliniska studier som gjorts och funnits tillgängliga på nationell och nordisk basis vid AC 

de senaste decennierna. Studieintensiteten bedöms öka vid bildandet av nationellt nätverk. Förutsättningar för 

deltagande är mycket goda då personal vid befintligt AC-centrum har stor forsknings-/prövningsvana och 

onkologikliniken vid AS har en väletablerad enhet för kliniska prövningar. 

 Antal patienter behandlade inom ramen för kliniska studier. 

Två i prospektiv behandlingsstudie, 30 i prospektiv pågående diagnostikstudie och huvuddelen av patienterna 

i vårdprogram enligt NOAC (och som avrapporteras som forskning) de senaste 3 åren.  

  Publicerade vetenskapliga arbeten under de senaste fem åren.  

1. Leon O, Guren M, Hagberg O, Glimelius B, Dahl O, Havsteen H, Naucler G, Svensson C, Tveit KM, 

Jakobsen A, Pfeiffer P, Wanderås E, Ekman T, Lindh B, Balteskard L, Frykholm G, Johnsson A. Anal 

carcinoma – survival and recurrence in a large cohort of patients treated according to Nordic guidelines. 

Radiother Oncol 113: 352-358, 2014 

 



 

 

2. O Leon, M Guren, C Radu, A Gunnlaugsson, A Johnsson. Phase I study of cetuximab in combination with 

5-fluorouracil, mitomycin C and radiotherapy in patients with locally advanced anal cancer. Submitted.   

 

6. Genomförd riskanalys 

Vid tilldelat nationellt uppdrag finns risk att ovan beskrivna resurser/tillskott av resurser inte kan tillgodoses 

eller i praktiken utkonkurreras av andra samtidiga projekt för att förbättra cancervården varvid kvaliteten i 

omhändertagandet av AC-patienterna i enlighet med denna ansökan inte kan tillgodoses. Även med önskat 

personaltillskott som skissat är verksamheten avhängig relativt få individer med specialkompetens varför 

verksamheten blir känslig för personalförändringar.  

Vid uteblivet nationellt uppdrag uttunnas f a onkologisk kompetens när det gäller kurativt syftande 

radiokemoterapi vilket kan leda till försämring av omhändertagandet av andra tumörtyper med liknande 

behandlingsupplägg.  

 

7. Programförklaring/checklista för presentation av verksamheten för remitterande 

landsting/regioner. 

Se ovan, särskilt punkterna 1 och 4 som bedöms besvara dessa frågor tillfredsställande.  

   

 

Bilaga: Befintligt PM för handläggning av patienter med analcancer vid Akademiska sjukhuset. 

 

Logistik och principer för bedömning, utredning och uppföljning av patienter som genomgår/är 

aktuella för onkologisk behandling av analcancer, Akademiska sjukhuset  

 

NÄRMAST INBLANDAD PERSONAL:  

Joakim Folkesson (JF) och Filip Sköldberg (FS), läk, kir klin. 

Calin Radu (CR) och Peter Nygren (PN), läk, onk klin. 

Caroline Riesenfeld (CRi ), sköterska, kir mott.  

Catarina Thun (CT), sköterska, SB. 

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR 

 Snabb och effektiv utredning och behandlingsbedömning.  

 Kort tid till behandlingsstart. 

 Multidisciplinär bedömning med god kontinuitet före, under och efter behandling. 

 Optimal behandling och uppföljning 

 

PATIENTGRUPPER 

Histopatologiskt verifierad analcancer 

 

 Grupp 1: C-länspatienter 

 Grupp 2: Utomlänspatienter som bedöms, behandlas och följs upp vid AS. 

 Grupp 3: Utomlänspatienter som bedöms och behandlas vid AS men följs upp på hemortssjukhuset 



 

 

 Grupp 4: Utomlänspatienter som bedöms per capsulam vid AS och behandlas och följs upp på 

hemortssjukhuset 

 

UTREDNING, BEDÖMNING OCH ÅTGÄRDER FÖRE BEHANDLINGSSTART 

 

Grupp 1:  

 Primärutredning med nybesök, PAD, MR bäcken och DT buk/thorax via kir klin, AS 

 Remiss av kir till onkologen så snart diagnosen fastställts.  

 Anmälan till MDT rond via kir klin.  

 Remisser till SB, PET/DT, ev punktion (AS eller hemortssjukhus) av misstänkt (enligt MR, bestäms 

vid MDT ronden; OBS: punktion alltid efter PET/DT) patologisk ljumskkörtel samt till 

avdelning/ODA (om cytostatika) snarast via CR/PN. Bokning av strålstart. Samordning av CT. 

 Nybesök onkologen CR/PN m kirurg torsdagar 10 – 11.  

 

Grupp 2 och 3:  

 Som grupp 1 men anmäls till MDT rond av onkolog (som vanligen fått remissen) och passerar 

vanligen inte kir mott, AS. 

 

Grupp 4.  

 Remissbedöms snarast av CR/PN och anmäls till närmast kommande MDT rond. CR/PN ansvarar för 

att svar går ut till remittent.  

 

BEDÖMNING OCH ÅTGÄRDER UNDER BEHANDLINGEN 

Grupp 1 och 2:  

 Första och sista rondbesöket på SB läggs kl 14 rondtorsdagen och JF/FS kallas via CT/CRi för 

etablering av kontakt inför fortsatt kontroller och sambedömning.  

 Vid sista rondbesöket på SB skriver onkolog remiss till JF/FS för uppföljning 6 – 8 veckor efter 

avslutad behandling.  

 Radiologi beställs på basen av klinisk bedömning och patienten anmäls då även till passande MDT 

rond.   

 

Grupp 3:  

 Rondas endast av onkolog. 

 Vid sista rondbesöket på SB skriver onkolog remissvar till hemortskliniken med rekommendation om 

fortsatt uppföljning. 

 

 BEDÖMNING OCH ÅTGÄRDER EFTER BEHANDLINGEN 

Grupp 1 och 2:  

 Första återbesöket på kir mott planeras in av CRi 2a torsdagen i månaden kl 11 – 12 så att onkolog kan 

medverka.  



 

 

 CR/PN meddelas om vilka patienter som uppsatts för 1a återbesöket av CRi för att möjliggöra 

onkologmedverkan.  

 Därefter kommande återbesök på kir mott läggs 2a torsdagen i månaden. Lista över kallade 

analcancerpatienter meddelas CR/PN så att onkologmedverkan möjliggörs i särskilda fall.  

 

PM/140417 

 

Joakim Folkesson 

Peter Nygren 

Calin Radu 

Caroline Riesenfeld 

Filip Sköldberg 

Catarina Thun 

 

 

 

2 Ansökan från Akademiska sjukhuset, landstinget i Uppsala län, om uppdrag som nationell 

vårdenhet för Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC) 

 

1. Beskrivning av verksamhet/er som ansökan omfattar  

Här preciseras vilka typer av tillstånd/åtgärder som ansökan omfattar och hur dessa åtgärder relateras till 

patientens övriga process. Här ska också anges vilka vårdgivare som förutsätts vårda patienten före och i 

efterförloppet. I detta avsnitt ska också beskrivas vem som ska handlägga komplikationer samt hur och var 

uppföljning ska ske.  

 

Ansökan omfattar behandling för patienter med bukhinnecancer (Peritoneal carcinomatosis; PC) med 

cytoreduktiv kirurgi (Cytoreductive surgery; CRS) och varm cellgiftsbehandling i bukhålan (Hyperthermic 

intraperitoneal chemotherapy; HIPEC).  

 

Behandlingen av PC anses etablerad för patienter med pseudomyxoma peritonei (PMP) med ursprung i 

blindtarmen, bukhinnecancer vid tunn-, tjock- och ändtarmscancer, samt även den sällsynta cancerformen 

mesoteliom. Bukhinnecancer med ursprung i bröst, gallvägar, bukspottkörtel, magsäck och urinvägar 

behandlas för närvarande inte med CRS och HIPEC på grund av dåliga resultat. Äggstockscancer är en vanlig 

orsak till bukhinnecancer, och kirurgi görs med CRS men HIPEC behandling är inte etablerad och forskning 

pågår. Behandling av bukhinnecancer med ursprung i sarkom, goblett cacinoid och urachuscancer kan 

övervägas men bör diskuteras inom ett nationellt nätverk (Bilaga 2.3). 

 

För att en så omfattande behandling som CRS+HIPEC ska övervägas måste patienten ha ett gott allmänt 

tillstånd och tåla cellgiftsbehandling. Patienter med mindre än 60-70 på Karnofsky performance scale bedöms 

inte klara av behandlingen. Kontraindikationer är icke operabel fjärrmetastasering i lever, lungor och 



 

 

lymfkörtlar paraaortalt. Omfattande tunntarmsengagemang utgör även en stark kontraindikation. Om mindre 

än 1,5-2m av tunntarmsserosan fri från carcinos bedöms prognosen väldigt dålig och CRS och HIPEC 

rekommenderas inte, denna bedömning påverkas av flera faktorer som om kolon kan sparas, PCI score och 

patientens ålder (Bilaga 2.3). 

 

Den preoperativa utredningen utförs vanligen vid remitterande enhet. Den omfattar CT thorax – buk, 

koloskopi, gastroskopi om primärtumör inte är känd, tumörmarkörer (CEA, CA125, CA19.9, CA72.4) och px 

från carcinomatos om diagnosen är oklar. Vid PC från kolorektal cancer görs ofta en staging laparoskopi eller 

laparotomi för att bedöma utbredningen av spridningen i buken och det är framför allt viktigt att bedöma 

spridning på tunntarmen. Utökad utredning med PET-CT, MRT lever/rektum, cytologi pleuralvätska kan 

behövas i selekterade fall. Regionen har en checklista där det framkommer vilken utredning rekommenderas 

samt vilken information och dokument vi behöver för att kunna bedöma patienten på ett optimalt sätt (bilaga 

2.4). 

 

Alla patienter diskuteras på vår multidisciplinära konferens (MDK) avsedd för patienter med PC (HIPEC-

MDK) som hålls veckovis och i fall där handläggningen, indikationen och patientnyttan ej är klar diskuteras 

patienterna på det nationella nätverkets gemensamma konferens som vi har varannan vecka jämna veckor. 

 

Patienter med PC som har genomfört sin utredning och där MDK har rekommenderat behandling med 

CRS+HIPEC kallas för nybesök.  

 

Patienter som på HIPEC-MDK inte anses aktuella för CRS+HIPEC informeras av remitterande läkare och får 

palliativ behandling på hemorten ifall det handlar om ej botbar sjukdom. 

 

Vid nybesöket möter patienten en av de läkarna som är ansvariga för behandlingen samt en av våra 

kontaktsköterskor. En noggrann anamnes och undersökning genomförs, patienten och medföljande anhörig 

informeras om ingreppet, komplikationer och om risken för att ingreppet ej kan genomföras på grund av för 

avancerad sjukdom (open-close). Prognos diskuteras. Patienten får även en informationsbroschyr (bilaga 2.5), 

tillfrågas om studier och blodprover tas. En kontakt med stomiterapeut, dietist, kurator och sjukgymnast 

upprättas vid behov. Vid behov involveras även narkosläkare, dietist och ev. andra specialister. Väljer 

patienten att genomföra behandlingen skrivs det ett väntelistaunderlag som skickas till vår 

operationskoordinator. Kontaktsköterska ger sitt visitkort och stämmer av med patienten om och när 

vederbörande vill bli kontaktad. 

 

Innan operationen, skrivs patienten in och får träffa kirurgen som igen informerar om ingreppet, patienten 

bedöms då även av narkosläkare, sjuksköterska, sjukgymnast och stomiterapeut. I samband med operationen 

erbjuds anhöriga hotellrum i Uppsala vid behov.  

 

Ingreppet utförs antingen på måndagar eller torsdagar. Vid CRS+HIPEC börjar man operationen med att 

bedöma tumörutbredningen med ett perititoneal carcinomatosis index (PCI) (bilaga 2.6) och operabilitet och 



 

 

då särskilt med hänsyn till tunntarmsengagemang. Om en kurativt syftande kirurgi bedöms kunna uppnås 

reseceras primärtumören och all carcinos på peritoneala ytor och involverade organ. Resultatet av operationen 

dokumenteras av operatören med en CC- score som står för Completeness of Cytoreduction (bilaga 2.6). Om 

CC-0-1 uppnås, sköljs bukhålan med 42 gradig cytostatika (HIPEC) innan operationen avslutas med sutur av 

ev serosarifter, rekonstruktion av tarmanastomoser eller framläggning av stomi. 

 

Postoperativt vårdas patienten på centralintensiven (CIVA) i ett dygn och sen på postop i 1 dygn till och 

överflyttas då till avdelningen om det kliniska tillståndet tillåter. Vi har upparbetat ett PM för den 

postoperativa vården (bilaga 2.7). 

 

Risken för komplikationer är ökad jämfört med annan stor kolorektal kirurgi pga den extensiva kirurgin samt 

cellgiftbehandlingen.  

 

Totalt vårdas patienten ca.10-12 dagar på vår klinik som genomfört CRS+HIPEC, tills risken för neutropeni 

har gått över. 

 

Patienterna överflyttas till hemortssjukhuset för fortsatt vård efter att vi har tagit kontakt med dem. Muntlig 

rapport ifrån avdelningsläkare och utskrivande sköterska ordnas. En epikris ifrån läkare och sjuksköterskor, 

operationsberättelse, samt ett PM om uppföljning (bilaga 2.8) skickas med patienten till hemortssjukhuset, 

samt även PM för vaccinationer om patienterna är splenektomerade. Vårdbehovet på hemorten varierar utifrån 

ingreppets omfattning och om komplikationer har tillkommit, men oftast kan de komma hem inom en vecka 

efter ankomst till hemmakliniken.  

 

Multidisciplinär behandling behövs både preoperativt, under operation och postoperativt. Teamet kring dessa 

patienter inkluderar inte enbart kirurger, onkologer, operationssjuksköterskor och anestesiologer utan all 

vårdpersonal inklusive dietister, 

 

 

Komplikationer till CRS+HIPEC uppstår oftast innan överflyttningen till hemorten och handläggs då på 

Akademiska sjukhuset. Sena komplikationer som oftast innebär infektion, abscessbildning, tarmvred samt 

svårigheter med födointag kan handläggas av hemmakliniken och i speciella fall då i samråd med oss. 

 

4 veckor postoperativt diskuteras histopatologi svaret (PAD) på HIPEC-MDK ronden och patienten får 

telefontid för information och rondanteckning skickas till hemortskliniken.  

 

Om adjuvant cytostatika rekommenderas skrivs remiss till vederbörande onkologklinik. 

 

Efter 3 månader och 3 år ordnar vi återbesök till kirurg kliniken Akademiska sjukhuset för klinisk kontroll. 

Om patienten bor långt borta kan telefonsamtal ersätta besöket. 

 



 

 

All andra efterkontroller utförs av hemorten med ett återbesök 4-6 veckor efter utskrivning för klinisk kontroll 

och CT thorax/buk och tumörmarkörer var 6e månad i 2 år samt efter 3 år (bilaga 2.8). 

 

Vid misstänkta återfall kontaktas vi igen och patienterna diskuteras på vår MDK-HIPEC och handläggs enligt 

ovan. 

 

2. Nuvarande vårdvolym samt planerad utökad volym  

Här preciseras vårdvolymen under de senaste tre åren samt upptagningsområde/remissvägar för aktuell 

verksamhet samt hur denna har utvecklats. Här anges även den tilltänkta planeringen som utgör underlag för 

framtida verksamhet som nationellt centrum. Ange även om det finns ett beräknat kapacitetstak för 

verksamheten. 

 

Bukhinnecancer ansågs tidigare inte möjligt att behandla kirurgiskt med radikalt syftande operation. Den 

behandling som erbjöds var palliativa operationer för att häva tarmstopp och cellgiftsbehandling för att 

bromsa sjukdomen.  

För drygt 20 år sedan presenterades en kirurgisk metodik där omfattande excision av bukhinnan och 

tumörangripna organ i bukhålan med syfte att radikalt avlägsna all synlig tumör kombinerades med 

cellgiftsbehandling i bukhålan för att utplåna kvarvarande mikroskopisk tumör.  

Kolorektalsektionen vid Kirurgiska kliniken i Uppsala var först i Norden med att använda denna teknik och 

har sedan cirka 20 år opererat ungefär 800 patienter med olika varianter av denna teknik.  

Akademiska sjukhuset var länge ensamt om att utföra behandling med CRS+HIPEC och man kan säga att 

väntelistorna började bli oacceptapelt långa pga kapacitetbrist och ökad behov. 

 

En privat vårdgivare, Uppsala Cancer Clinic (UCC), utförde CRS+HIPEC mellan åren 2012-2014, när den 

gick i konkurs, och sedan hösten 2012 har Karolinska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus 

etablerat  denna typ av kirurgi samt under 2013 även Östra sjukhuset i Göteborg.  Därmed har vi nu inte 

samma problem med för långa väntetider som innan 2012. 

 

Operationsvolymer på Akademiska sjukhuset åren 2012 tom okt 2015 är: 

 

2012: 44 planerat för CRS+HIPEC (open-close 6). 

2013: 20 planerat för CRS+HIPEC (open-close 1). 

2014: 51 planerat för CRS+HIPEC (open-close 9). 

2015: 48 planerat för CRS+HIPEC (open-close 6). 

 

Om remissinflödet fortsätter som det har varit det här året har vi kapacitet för 15 operationer till i år, så för 

2015 förväntas vi operera 63 patienter.  

 

Fram till 2012 var upptagningsområdet hela landen och vi fick även patienter från andra Nordiska länder. Nu 

när andra enheter har kommit igång med verksamheten är vårt upptagningsområde region Uppsala-Örebro och 



 

 

vi får även patienter ifrån region Norr samt region Sydöst samt enstaka patienter ifrån andra regioner och 

länder. 

 

Några patienter från dessa 3 regioner har remitteras till de andra enheterna när väntetiderna har varit för långa 

hos oss. 

 

Max kapacitet ligger på ca. 60-70 operationer per år. 

 

 

3. Nuvarande struktur samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  

Här preciseras nuvarande resurser för aktuell verksamhet samt hur dessa förväntas att utvecklas vid framtida 

verksamhet som nationellt centrum.  

- Fysiska resurser: lokaltillgång för mottagning, vårdplatser, patienthotell, operationskapacitet, teknisk 

utrustning, bild- och funktionsdiagnostik, patologi, utrustning för multidisciplinär konferens mm.  

 

Mottagning:  

Patienter med PC prioriteras för nybesök, vi har hittills kunnat göra detta utan att väntetider i betydande grad 

ökat för andra patientkategorier. Vid mottagningsbesök deltar också kontaktsjuksköterska och vid behov andra 

personalkategorier (se ovan). Hos icke svensktalande patienter deltar även tolk. I undantagsfall kan patienten 

beredas plats på patienthotell under den polikiiniska fasen. Rutinen är att laboratorieprover, röntgen- och 

endoskopiska undersökningar sker på hemortssjukhuset, men vid behov kan utredningen kompletteras här. I 

stort sett alla patienter kommer över dagen och resa sker med hjälp av anhöriga eller sjukreseorganisationen. 

Tre läkare som är operatörer vid HIPEC kirurgin sköter nybesöken och vi försöker i möjligaste mån ha 

kontinuitet så att patienterna får träffa samma läkare. 

 

Vårdplatser: 

På kirurgkliniken är det ofta brist på vårdplatser, men PC verksamheten är prioriterad och vi har aldrig behövt 

stryka en CRS+HIPEC operation på grund av platsbrist. Samma gäller postoperativa platser på CIVA och 

postop. 

Nuvarande organisation för mottagning, vårdplatser och utredningskapacitet är anpassad till 2 operationer i 

veckan. Skulle behovet öka krävs resurstillskott. 

 

Patienthotell (10st) finns med bra kapacitet. 

 

Operationskapacitet: 

 

Vi kan operera upp mot 2 patienter i veckan och det görs när patientinflödet är stort, annars drar vi ned till 1 i 

veckan, när färre patienter står på tur. 

 

Teknisk utrustning: 



 

 

 

All teknisk utrustning är modern och det är en viktig del i operationen att ha bra instrument samt 

säkerhetsutrustning så att operationspersonalen inte utsätts för cytostatikan. Vi använder en för ändamålet 

speciellt avsedd värmare och perfusionspump vid administrering av varm cytostatikalösning till bukhålan 

(Belmont perfusion pump). Patientens kroppstemperatur kan regleras med hjälp av infusionslösningar och 

extern värme-kylningsfilt. All kirurgisk utrustning (diatermi, sugar, ventilation, staplers och tänger för tarm 

och kärlförslutning) är av hög kvalitet. Vi har också ett sedan länge väl etablerat samarbete med 

sjukhusapoteket vad gäller beredning och emballering av cytostatika. Ansvariga läkare beställer läkemedel 

beroende av diagnos samt beräknar dosen baserat på kroppsstorlek och fysiologi. Apotekets centrala 

beredningsenhet blandar sedan beredningen som levereras in på operationssalen. Vi har också ett sedan många 

år väl utvecklat system för personalsäkerhet och avfallshantering vad gäller intraoperativ cytostatika tillförsel 

(bilaga 2.9). 

 

Bild och funktionsdiagnostik: 

 

Större delen av utredningen sker på hemorten, men behöver vi kompletterande undersökningar pre- eller 

postoperativt har vi tillgång till sjukhusets röntgenavdelning och därmed instrumenten för en bra radiologisk 

undersökning eller interventionsteknisk assistans. 

 

Patologi 

 

Eftersom CRS+HIPEC operationerna länge har utförts enbart i Uppsala, har vår patologklinik lång erfarenhet 

av att hantera dessa ofta omfattande preparat och ibland sällsynta sjukdomar. Bemanningen är bättre nu än på 

länge och svarstider acceptabla. KVAST dokumentet för Appendixcancer och PMP är gjort av våra patologer 

(bilaga 2.10). 

 

Utrustning för MDK 

 

Ett modernt MDK rum finns att tillgå på radiologen, där sjukhus i regionen, landet eller andra länder kan 

koppla upp sig. Röntgen och histopatologibilder går att visa. 

 

 

Personalresurser: Bemanning, kompetenser och kompetensnivå inom olika professioner och specialiteter, 

utbildning, kompetensutveckling mm. Beskrivningen ska omfatta tillgänglig kompetens/bemanning 24/7/365 

dvs. inkl. nattetid, helger och semesterperioder.  

 

Läkare 

 



 

 

Kolorektalkirurgerna ansvarar för patienter med PC: 3 seniora kirurger samt 1 yngre kollega ansvarar för 

själva operationerna, vid behov får vi hjälp ifrån andra kollegor i teamet, om ytterligare assistans behövs vid 

operationerna, t ex lever- eller urologiska kirurger. 

Postoperativ vård och rondning utförs av avdelningsläkarna på kolorektalteamet enligt PM (bilaga 2.7) och de 

ansvariga CRS+HIPEC kirurgerna finns tillgängliga vid behov. 

Det finns en stabil narkosläkarstab som sköter patienterna enligt rutin per och postopertivt (bilaga 2.11). 

Onkologerna är erfarna och stöttar regionen med råd av cytostatikaval vid såväl adjuvant som palliativ 

behandling. Radiologer och patologer med god erfarenhet finns att tillgå, och eftersom Uppsala sedan mer än 

15 år varit remissinstans för hela Sverige, och fram till för cirka 10 år sedan även för övriga skandinaviska 

länder, har en stor erfarenhet byggts upp för att bedöma radiologi och patologi. 

 

Sjuksköterskor 

 

En mycket bra kompetens finns inom denna profession på mottagning, avdelning och operationsavdelning. 

Fortlöpande utbildning bedrivs. 

 

Bra kompetens finns att tillgå också vad gäller sjukgymnaster, stomiterapeuter, dietister och kuratorer 

 

Ovan nämnda resurser gäller även natt, helger och semesterperioder, även om vi försöker dra ned på 

verksamheten semestertider. 

 

4. Nuvarande process samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  

Här preciseras nuvarande vårdprocess samt planerade förändringar inför en framtida verksamhet som 

nationellt centrum.  

- Översiktlig beskrivning av vårdprocessen ur ett patientperspektiv från första kontakt p.g.a. 

sjukdomsmisstanke till uppföljning och palliativ vård.  

 

Vid PC diagnos är det ansvariga läkare på hemorten som ger patienten sjukdomsbeskedet. Om det är en 

utomlänspatient är det läkaren på hemorten som är ansvarig för informationen tills patienten är klar med sin 

utredning och även om patienten ej är aktuell för CRS+HIPEC, dvs planeras för palliativ vård.  

Om patienten kan vara aktuell för CRS+HIPEC tar vi över informationsansvaret fr. o. m. nybesöket till 

utskrivning till hemorten postoperativt, se närmare kapitel 1. Under hela förloppet kan läkare på hemorten 

kontakta någon av HIPEC specialisterna vid ev. frågor. Information om histopatologi efter kirurgi ges vid 

telefonsamtal eller fysiskt besök i Uppsala beroende på resväg och vad som överenskommits med patienten 

och anhöriga. Vi har rutinmässigt ett fysiskt återbesök cirka 3 månader postoperativt där främst 

läkningsförloppet och återhämtningen bedöms och patienten får då träffa någon av operatörerna och 

kontaktsjuksköterskan. Uppkommer nya frågor under förloppet har patienten telefonnummer till 

kontaktsjuksköterskan som v.b. kan konsultera läkare. Dessa informationsrutiner kommer sannolikt inte att 

ändras vid ett utökat uppdrag. 

 



 

 

- Detaljerad beskrivning av den del av vårdprocessen som omfattas av det nationella uppdraget med särskild 

uppmärksamhet på:  

o Remitteringsrutiner  

Inte sällan ringer inremitterande under primär operation för kolorektal cancer om man oväntat stöter på PC 

och vi kan då ge råd om provtagning och lämplig åtgärd. Den egentliga remitteringen sker sedan via fax eller 

post. Vid telefonförfrågningar har vi rutin att skriva en journalanteckning och kopia skickas alltid till 

hemsjukhuset. Detta gäller även beslut och diskussioner på MDK. Vid önskemål om aktiv åtgärd eller 

behandlingsinsats skriver vi ett brev eller remiss till hemsjukhuset. Detta gäller t. ex. önskemål om 

laparoskopi i den preoperativa fasen eller start av adjuvant behandling i den postoperativa fasen. 

 

o Samverkan med remitterande enheter  

Vi försöker ha strukturerad samverkan se kapitel 1 samt bilaga 2.3, 2.4 och 2.8. 

o Samverkan med övriga nationella centra  

När patienter med bukhinnecancer inte längre behandlades på en enda klinik uppstod ett behov av att ha 

gemensamma riktlinjer för att erbjuda likartad behandling för alla patienter i Sverige. Därför har de fyra 

universitetsklinikerna som nu opererar CRS+HIPEC bildat ett nationellt nätverk med samarbete i form av 

video konferenser, nätverksmöten samt rundfrågor via mail. Varannan vecka har vi videokonferens med 

diskussion av svåra bedömningsfall där även expertis från Amsterdam medverkar. Via mail diskuteras 

behandlingsfrågor, cellgiftsval och komplikationsbehandlingar. En till två gånger per termin träffas vi och 

diskuterar policyfrågor.  Gemensamma indikationer för CRS och HIPEC har etablerats för samsyn om vilka 

patienter som bör erbjudas denna behandling (bilaga 2.3). 

Svensk förening för kolorektal kirurgi (SFKRK) har uppmuntrat detta samarbete och peritoneala 

nätverksgruppen är nu en etablerad arbetsgrupp. Dokument om indikationer för kirurgi och utredning är 

upplagt på föreningens hemsida och vi har nyligen beslutat att lägga ut PM och guidelines även på svensk 

förening för onkologis hemsida. Vi har även en svensk representant i den internationella arbetsgruppen 

”peritoneal surface oncology international, PSOGI”. 

 

o Kontaktsjuksköterskans roll  

Ger kompletterande information vid nybesöket. Är tillgänglig fram till operation och kan upprätthålla 

nödvändiga kontakter ex till dietist eller kurator. Bevakar och koordinerar utredning och sätter upp till HIPEC 

MDK.  

 

o Koordinatorns roll vid standardiserade vårdförlopp (om detta är aktuellt)  

Ej aktuellt. 

 

o Aktiva överlämningar  

Görs telefonledes av avdelningsläkare och sjuksköterska när patienten överflyttas till hemorten. 

 

o Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationellt centrum  

 



 

 

Se kapitel 1 samt bilaga 2.4 och 2.8. 

 

 

o Multidisciplinär konferensverksamhet inkl. anmälningsrutiner till MDK  

Inkommande remiss bedöms av PC kirurgen, att uppgifterna är kompletta, ett diktat göres och patienten 

anmäls till HIPEC MDK ronden, fredagar kl. 9. Patienterna kan anmälas senast onsdag kl 15:00 till vår 

sekreterare, demonstrationsremiss måste finnas och sekreteraren ser till att bilder är länkade ifrån andra 

sjukhus. Vår princip är att samtliga fall bedöms på MDK, även om ansvarig läkare anser att det sannolikt inte 

är aktuellt med kirurgisk behandling. Patienter med begränsad och resektabel levermetastasering kan ibland 

opereras i lever samtidigt som carcinosen opereras och ingreppet avslutas med HIPEC. Dessa patienter 

diskuteras även på lever MDK, då ansvarig HIPEC kirurg brukar närvara.  

 

o Kommunikation med remittenter  

Oftast är remittenterna kolorektalkirurger och inom vår region remitteras även andra sjukdomsgrupper till vårt 

team. Kommunikationen sker via telefon, brev, remisser eller journalanteckningar per post eller fax. Vidare 

har vi ofta personlig kontakt på Kirurgveckan, svenska kolorektaldagarna, regionmöten och andra 

möten/kongresser. Dessutom har vi med de mest frekventa remittenterna kontakt på veckovisa kolorektala 

MDK. 

 

o Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information  

Vi har en kortfattad information på klinikens och institutionens hemsida. Patienten och anhörig får en 

informationsbroschyr (bilaga 2.5). 

 

o Individuell vårdplan/ Min vårdplan  

Finns ej för PC, men vissa patienter har fått det om grundsjukdomen är kolon eller rektal cancer. 

 

o Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter avslutad 

vårdepisod)  

Upprepas ifrån avsnitt 1: Komplikationer till CRS+HIPEC uppstår oftast innan överflyttningen till hemorten 

och handläggs då på Akademiska sjukhuset. Vi har ett system där specialister i kolorektal kirurgi rondar 

HIPEC patienterna på helger. Detta innebär att relativt vana läkare bedömer patienterna kontinuerligt vilket 

ökar möjligheter för tidig upptäckt och behandling av komplikationer. Om en betydande komplikation 

upptäcks, kontaktas ansvarig HIPEC kirurg för diskussion om lämplig handläggning. Sena komplikationer 

som oftast innebär infektion, abscessbildning, tarmvred samt svårigheter med födointag kan handläggas av 

hemmakliniken och i speciella fall då i samråd med oss. 

 

o Rutiner för arbete med patientsäkerhet  

Vi utför noggrann registrering av komplikationer och stimulerar till öppenhet och låg tröskel för kontakt med 

ansvariga kirurger om misstankar uppstår att något inte står rätt till. Vi diskuterar regelbundet komplikationer 

och morbiditet på morbiditetskonferenser. Vi är väl medvetna om HIPEC patienternas speciella känslighet i 



 

 

och med kombinationen av omfattande kirurgi och cytostatikabehandling och har i flera publikationer studerat 

detta och hur komplikationer kan förebyggas (se Ann Surg Oncol. 2008 Mar;15(3):745-53 och Eur J Surg 

Oncol. 2009 Feb;35(2):202-8). 

 

o Rutiner vid återfall  

Upprepas ifrån avsnitt 1: Vid misstänkta återfall kontaktas vi igen och patienterna diskuteras på vår MDK-

HIPEC och handläggs enligt avsnitt 1. 

Patienterna har informerats om återfallsrisken där 70-80% av patienterna utvecklar återfall om 

grundsjukdomen är kolon eller rektalcancer. 

Efter diskussion på HIPEC MDK beslutas om det går att operera igen eller om cytostatikabehandling bör 

rekommenderas, vilken då ges på hemmakliniken. 

 

 

o Registrering i kvalitetsregister omfattande rutiner och ansvar för registrering under hela processen (d.v.s. 

samtliga blanketter).  

Det nationella nätverket har etablerat ett detaljerat nationellt register för PC och målsättningen är att koppla 

det till det svenska kolorektalcancer registret. Registret är redan nu i full funktion och mer än 200 patienter är 

inlagda i registret. Data läggs in av sjuksköterskor, v.b. efter samråd med ansvariga kirurger. 

 

- Externt riktad utbildningsaktivitet, t.ex. till remittenter, patientorganisationer m.m.  

På kirurgveckan har vi varje år haft en session om PC, flera besök har gjorts till klinikerna i regionen, senaste 

året har t ex Dalarna och Östra regionen besökts. Vid dessa tillfällen har vi informerat om inklusions- och 

exklusionskriterier, utredning inför kirurgi och det peri- och postoperativa förloppet. Tidigare nämnd 

checklista (bilaga 2.4) och PM (bilaga 2.3) har skickats ut till regionen och dokument om indikationer för 

kirurgi och utredning är upplagt på SFKRK hemsida. 

På de svenska kolorektaldagarna i Uppsala 7-8 april 2015 kommer vi att diskutera PC. Artiklar har skrivits i 

svensk kirurgi och tidskriften för svensk onkologi: 

 

Gabriella Jansson-Palmer, Helgi Birgisson. Peritoneal carcinomatosis: Nationellt nätverk och 

rekommendationer. Svensk kirurgi 2015; 1: 26-29. 

 

Gabriella Jansson-Palmer, Helgi Birgisson. Peritoneal carcinomatosis: Nationellt nätverk och 

rekommendationer. Svensk onkologi 2015; 3: 40-43. 

 

 

 

5. Nuvarande resultat samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  

Här preciseras nuvarande vårdresultat samt hur dessa utvecklats över tid. Här anges även tilltänkta behov av 

förändringar inför en framtida verksamhet som nationellt centrum.  

- Rutiner för resultatredovisning, källor.  



 

 

Vi har en databas där vi håller noggrann kontroll på vilka patienter som remitteras till oss. Vi kan där se när 

patienterna remitterades, när de tas upp på första HIPEC MDK ronden, datum för nybesök, datum för anmälan 

till operation och vilken opdatum de får. Vi kan också se vilka som inte blir aktuella för CRS+HIPEC.  

För operativa och postoperativa resultat samt återfall använder vi oss av nationella nätverkets register som vi 

fyller i regelbundet. 

- Täckningsgrad i kvalitetsregister.  

100% 

- Utveckling av tillgänglighet och ledtider.  

Median tid från remissdatum till första HIPEC MDK är 16 dagar, pga att det ofta fattas information i remissen 

eller att vi ber om kompletteringar, varför vi inte alltid kan sätta upp patienten direkt till MDK vid ankomst av 

remiss. Detta försöker vi nu förbättra med en checklista för regionen (bilaga 2.4). 

Median tid från första HIPEC MDK till nybesök är 20 dagar, men det kan ofta önskas kompletteringar inför 

nybesöket och patienterna blir ofta upptagna på MDK igen. 

 

Median tid ifrån anmälan till operation är 5 veckor, som kan variera stort eftersom vissa patienter behöver 

göra klart en cytostatika behandling inför operation, vissa ska göra second look med HIPEC beredskap, där vi 

vill att minst 3 månader har gått. Därför kan tiden från anmälan till operation bli avsevärt längre. 

 

Remissflödet är inte stabilt när det gäller denna sällsynta sjukdom. Vi har tidigare gissat på cirka 50 fall per år 

om de andra nationella center kan upprätthålla en stabil verksamhet, men år 2015 har vi redan opererat 48 fall 

och det kan därför bli cirka 60 fall i år.  Men som tidigare sagts är den maximala kapaciteten för oss ca. 60 fall 

per år. 

 

- Medicinska kvalitetsmått med relevans för aktuell verksamhet.  

 

o Uppnått behandlingsresultat: Radikalitet, sjukdomsfri överlevnad, överlevnad.  

I bilaga 12 figur 1-3 ser vi överlevnaden för patienter opererade med CRS+HIPEC på Akademiska sjukhuset 

2004-2012, 5 års overall survival är ca. 30% för PC av kolorektalt ursprung men ca. 80% om det är 

pseudomyxoma peritonei. Jämförande sjukdomsfri överlevnad ligger på ca. 20% för kolorektal cancer och 

60% för pseudomyxoma peritonei. 

För 101 patient som opererades mellan 2012-09-24 till 2015-07-06 gick det att fullfölja ingreppet med 

CRS+HIPEC för 78 patienter, 14 var open-close, 3 debulking, 2 enbart CRS och 4 second look utan HIPEC. 

Fullständig radikalitet (CC-0) uppnåddes hos 54 patienter av de 78 som genomförde CRS och HIPEC, för 21 

var CC=1 och för 2 CC>1. 

I bilaga 2.12 figur 4 och 5 visas overall och disease free survival för patienter med kolorektal cancer och 

pseudomyxoma peritonei behandlade med CRS och HIPEC åren 2012 till 2015 och resultaten är möjligen lite 

bättre än tidigare, men uppföljningstiden är dock inte tillräckligt lång för att göra en fullständig jämförelse. 

 

 



 

 

o Behandlingskomplikationer efter kirurgi enligt Clavien-Dindos gradering (1-5), oplanerad IVA-vård, 

oplanerad återinläggning, vårdtider.  

 

Vi redovisar i bilaga 2.13 komplikationer enligt Clavien Dindo samt reoperationer för 99 patienter som 

opererades mellan 2012-09-24 och 2015-07-06. Oplanerad IVS vård har vi inte uppgifter på eftersom alla 

vårdas på IVA post op. Medianvårdtiden är 13 dygn och alla regionpatienter överflyttas till hemsjukhuset för 

fortsatt vård och stannar där åtminstone 1 dygn. 

 

- Utveckling av patientrapporterade mått, PROM och PREM.  

Ej undersökt men skulle behövas 

 

- Följsamhet till vårdprogram och guidelines.  

Vi använder och följer nationella vårdprogram och guidelines. De nationella riktlinjerna följer i stora drag 

internationella principer. Tack vare vår regelbundna HIPEC MDK med medverkan av Holländska kirurger får 

vi ett internationellt bidrag till våra diskussioner. 

 

- Andel patienter diskuterade i multidisciplinär konferens per region/landsting av inrapporterade i 

kvalitetsregistret.  

100 % 

 

- Deltagande i nationella och internationella vetenskapliga studier.  

Vi har själva drivit den svenska peritoneal studien där patienter randomiserades mellan CRS + intraperitoneal 

cytostatika och systemisk cytostatikabehandling. Cirka 50 patienter randomiserades och överlevnaden efter 2 

år var längre i den kirurgiska armen. Studien är accepterad för publicering i den välrenommerade tidskriften 

European journal of cancer. 

Inom ramen för det svenska nätverket har just beslutats att studera betydelsen av tumörutbredningen för 

prognosen. Vi diskuterar också en studie av värdet av adjuvant behandling för överlevnaden. Nätverket 

planerar att dessa studier presenteras vid internationella kongresser. 

 

- Antal patienter behandlade inom ramen för kliniska studier.  

Samtliga patienter som opereras i Uppsala ingår i ”Uppsalakohorten” där vi bl a studerar betydelsen av 

tumörväxt i resektaten, morbiditet och bieffekter av behandlingen, dosintensitet mm. 

 

- Publicerade vetenskapliga arbeten under de senaste fem åren.  

Här anger vi enbart forskargruppens arbete om PC och HIPEC senaste 5 åren: 

 

Cashin PH, Mahteme H, Spång N, Syk I, Frödin JE, Torkzad M, B. Glimelius B, Graf W. Cytoreductive 

Surgery and Intraperitoneal Chemotherapy vs. Systemic Chemotherapy for Colorectal Peritoneal Metastases: a 

randomised trial. Eur J Cancer 2015 (in press). 

 



 

 

Andréasson H, Lorant T, Påhlman L, Graf W, Mahteme H. Cytoreductive surgery plus perioperative 

intraperitoneal chemotherapy in pseudomyxoma peritonei: aspects of the learning curve. Eur J Surg Oncol. 

2014 Aug;40(8):930-6. 

 

Bjersand K, Mahteme H, Sundström Poromaa I, Andréasson H, Graf W, Larsson R, Nygren P. Drug 

Sensitivity Testing in Cytoreductive Surgery and Intraperitoneal Chemotherapy of Pseudomyxoma Peritonei. 

Ann Surg Oncol. 2015 Jul 21. [Epub ahead of print]. 

 

Cashin PH, Mahteme H, Graf W, Karlsson H, Larsson R, Nygren P. Activity ex vivo of cytotoxic drugs in 

patient samples of peritoneal carcinomatosis with special focus on colorectal cancer. BMC Cancer. 2013 Sep 

24;13:435. doi: 10.1186/1471-2407-13-435. 

 

Cashin PH, Graf W, Nygren P, Mahteme H. Comparison of prognostic scores for patients with colorectal 

cancer peritoneal metastases treated with cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal 

chemotherapy. Ann Surg Oncol. 2013 Dec;20(13):4183-9. 

 

Cashin PH, Mahteme H, Graf W, Karlsson H, Larsson R, Nygren P. Activity ex vivo of cytotoxic drugs in 

patient samples of peritoneal carcinomatosis with special focus on colorectal cancer. BMC Cancer. 2013 Sep 

24;13:435. doi: 10.1186/1471-2407-13-435. 

 

Andréasson H, Graf W, Nygren P, Glimelius B, Mahteme H. Outcome differences between debulking surgery 

and cytoreductive surgery in patients with Pseudomyxoma peritonei. Eur J Surg Oncol. 2012 Oct;38(10):962-

8 

 

Cashin PH, Graf W, Nygren P, Mahteme H. Patient selection for cytoreductive surgery in colorectal 

peritoneal carcinomatosis using serum tumor markers: an observational cohort study. Ann Surg. 2012 

Dec;256(6):1078-83. 

 

Andréasson H, Wanders A, Sun XF, Willén R, Graf W, Nygren P, Glimelius B, Zhang ZY, Mahteme H. 

Histopathological classification of pseudomyxoma peritonei and the prognostic importance of PINCH protein. 

Anticancer Res. 2012 Apr;32(4):1443-8. 

 

Cashin PH, Graf W, Nygren P, Mahteme H. Cytoreductive surgery and intraperitoneal chemotherapy for 

colorectal peritoneal carcinomatosis: prognosis and treatment of recurrences in a cohort study. Eur J Surg 

Oncol. 2012 Jun;38(6):509-15. 

 

Hassan S, Laryea D, Mahteme H, Felth J, Fryknäs M, Fayad W, Linder S, Rickardson L, Gullbo J,Graf W, 

Påhlman L, Glimelius B, Larsson R, Nygren P. Novel activity of acriflavine against colorectal cancer tumor 

cells. Cancer Sci. 2011 Dec;102(12):2206-13.  
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Cashin PH, Graf W, Nygren P, Mahteme H. Intraoperative hyperthermic versus postoperative normothermic 

intraperitoneal chemotherapy for colonic peritoneal carcinomatosis: a case-control study. Ann Oncol. 2012 

Mar;23(3):647-52 

 

Krause J, Bergman A, Graf W, Nilsson A, Mahteme H. Ultrasonography findings and tumour quantification 

in patients with pseudomyxoma peritonei. Eur J Radiol. 2012 Apr;81(4):648-51.  

 

 

Se även länk till vår forskning på bukhinnecancer vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper Uppsala 

universitet: http://surgsci.uu.se/Forskning/Forskningsområden/Kolorektalkirurgi-IKV/carcional-carcinos+-PC/ 

 

6. Genomförd riskanalys  

Riskanalysen ska belysa konsekvenser för verksamheten (inklusive näraliggande verksamheter?) såväl vid ett 

nationellt uppdrag som vid ett uteblivet sådant uppdrag.  

 

Riskanalys vid nationellt uppdrag 

 

1. Om antalet aktiva centra dras ned finns risk att köerna växer. 

2. Även vid oförändrat antal centra finns risk för köer om patienterna kommer klumpvis. 

3. Risk för otillräcklig operationskapacitet om det blir personalflykt. Samma gäller IVA och vårdplatser 

på kirurgavdelningen.  

 

Riskanalys vid uteblivet nationellt uppdrag 

 

1. Risk för att att de kirurger som nu är aktiva eller under upplärning slutar och söker sig till klinik med 

pågående verksamhet. 

2. Risk att de centra som får uppdraget får alltför hög volym och inte har kapacitet att möta det ökade 

behovet, särskilt som Uppsala opererar flest patienter i landet. 

3. Risk att pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inte kan genomföras till nackdel för framtida 

verksamhet.  

 

7. Programförklaring/checklista för presentation av verksamheten för remitterande landsting/regioner.  

Här anges hur Ni önskar presentera en kommande verksamhet för tilltänkta remittenter. Använd uppgifterna 

under process ovan för att beskriva:  

 

- När klinik ska kontakta er, d.v.s. beskriv aktuell patient. 

Vi använder oss av nationella rekommendationerna för inklusion och exklusion (bilaga 3) samt av checklistan 

för anmälan (bilaga 2.4). 

 

- Hur kliniker i Sverige ska kontakta er; remiss, telefon.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21685413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21685413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21349674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21349674


 

 

Vi får remisserna via fax eller post och för vissa fall har vi fått förfrågan via telefon och på det viset 

informerats om att en patient är på gång. 

 

- Hur patienten kontaktas från er.  

Oftast kallelse via brev men ibland kontaktas vederbörande först av kontaktsköterska eller läkare. 

 

- Kontaktsjuksköterska utses hur och när, individuell vårdplan.  

Vid nybesöket möter patienten en av de läkarna som är ansvariga för behandlingen samt en av våra 

kontaktsköterskor.  

Ej någon individuell vårdplan i nuläget men patienten och medföljande anhörig informeras utförligt om 

ingreppet, komplikationer och om risken för att ingreppet ej kan genomföras på grund av för avancerad 

sjukdom (open-close) samt prognos. Patienten får även en informationsbroschyr (bilaga 2.5).  

Kontaktsköterska ger sitt visitkort och stämmer av med patienten om och när vederbörande vill bli kontaktad. 

 

- Hur nationell rond ska fungera, anmälan och presentation.  

Inkommande remiss bedöms av PC kirurgen, att uppgifterna är kompletta, ett diktat göres och vi anmäler 

patienten till HIPEC MDK ronden, fredagar kl. 9. Patienterna kan anmälas senast onsdag kl 15:00 till vår 

sekreterare, demonstrationsremiss måste finnas och sekreteraren ser till att bilder är länkade ifrån andra 

sjukhus. Se vår checklista för närmare info (bilaga 2.4). 

Ronden med de andra nationella centra samt Amsterdam äger rum fredag kl. 8:30 jämna veckor och vi 

använder då samma anmälningsrutin. 

 

- Vad som skall vara gjort i utredningsväg före anmälan till rond.  

Se bilaga 2.4. 

 

- Inom vilken tid efter nationell rond patienten kan påbörja behandling.  

Målet är att de ska komma till operation inom 4-6 veckor 

 

- Vad som händer när patienten tas in för behandling.  

Se patientbroschyr bilaga 2.5 

 

- Boendemöjlighet för medföljande närstående.  

Patienthotell finns med bra kapacitet. 

 

- Rutiner vid utskrivning, återremiss? telefonkontakt? kontakt med. kontaktsjuksköterska på hemmaplan?  

Patienterna överflyttas till hemortssjukhuset för fortsatt vård efter att vi har tagit kontakt med dem. Muntlig 

rapport ifrån avdelningsläkare och utskrivande sköterska ordnas. En epikris ifrån läkare och sjuksköterskor, 

operationsberättelse, samt ett PM om uppföljning (bilaga 9) skickas med patienten till hemortssjukhuset, samt 

även PM för vaccinationer om patienterna är splenektomerade. Vårdbehovet på hemorten varierar utifrån 



 

 

ingreppets omfattning och om komplikationer har tillkommit, men oftast kan de komma hem inom en vecka 

efter ankomst till hemmakliniken.  

 

- Ansvar och rutiner för komplikationer.  

Komplikationer till CRS+HIPEC uppstår oftast innan överflyttningen till hemorten och handläggs då på 

Akademiska sjukhuset. Sena komplikationer som oftast innebär infektion, abscessbildning, tarmvred samt 

svårigheter med födointag kan handläggas av hemmakliniken och i speciella fall då i samråd med oss. 

 

- Uppföljning, hur och var.  

Se bilaga 2.9. 

 

- Ert ansvar året runt.  

Ja, vi är tillgängliga året runt och kan besvara telefonförfrågningar. Via vårdavdelningen kan ansvarig HIPEC 

kirurg även kontaktas kvällar, nätter och helger. Samtal kan även slussas via vår kirurgbakjour. 

 

Ansökan är skriven av: 

 

 

 

Helgi Birgisson, Öl, docent   Wilhelm Graf, Öl, Professor 

Kirurg kliniken   Kirurg kliniken 

Akademiska sjukhuset   Akademiska sjukhuset 

75185 Uppsala   75185 Uppsala 

tel. 018-611 4663   tel. 018-611 4606 

epost: helgi.birgisson@surgsci.uu.se  epost: wilhelm.graf@akademiska .se 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ansökan från Akademiska sjukhuset, landstinget i Uppsala län, om uppdrag som nationell 

vårdenhet för kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer 

 

1. Beskrivning av verksamhet/er som ansökan omfattar  

Här preciseras vilka typer av tillstånd/åtgärder som ansökan omfattar och hur dessa åtgärder relateras till 

patientens övriga process. Här ska också anges vilka vårdgivare som förutsätts vårda patienten före och i 

efterförloppet. I detta avsnitt ska också beskrivas vem som ska handlägga komplikationer samt hur och var 

uppföljning ska ske.  

mailto:helgi.birgisson@surgsci.uu.se


 

 

 

Akademiska sjukhuset i Uppsala har ett utbyggt internt och externt nätverk för denna verksamhet avseende 

flera professioner, såsom läkare (kirurger och onkologer), kontaktsjuksköterskor, dietister och medicinska 

sekreterare, samt företrädare från radiologi och patologi. Vi har även patientrepresentanter i flera av våra 

arbetsgrupper. 

 

Den preoperativa utredningen (gastroskopi med provtagningen av tumören samt skiktröntgen av thorax och 

buk) sker både på Akademiska och på länssjukhus för långväga patienter. Vissa undersökningar (PET-CT eller 

endoskopiskt ultraljud) är centraliserade till Akademiska sjukhuset. Preoperativa utredningar såsom arbetsprov 

eller lungfunktionsundersökningar kan vid eventuella kapacitetsproblem på hemorten erbjudas på Akademiska 

sjukhuset- 

 

Varje vecka har vi en multidisciplinär videokonferens (MDK, med kirurg, onkolog, radiolog, patolog samt 

kontaktsjuksköterskor) med berörda patientansvariga läkare från sjukhusen i vår närhet (Västerås, Hudiksvall, 

Gävle, Mora och Falun) för att diskutera varje fall och gå igenom patientens utförda undersökningar. Vid 

behov av kompletterande undersökningar kan dessa beställas direkt. Omedelbart efter MDK erbjuds ett besök 

på vår multiprofessionella mottagning så att patienten och anhöriga kan ta del av de behandlingsförslag vi har 

kommit fram till och därmed fatta ett gemensamt behandlingsbeslut. På denna mottagning finns ansvarig 

kirurg, onkolog, kontaktsjuksköterska, dietist, sjukgymnast och vid behov kurator. I samband med besöket 

erbjuds patienten delta i vår satsning på värdebaserad vård, varvid utgångsmått tas för förutbestämda variabler 

(viktutveckling, grad av dysfagi och trygghet). Med tanke på att ca 60 % av alla patienter inte bor i Uppland, 

finns god vana för att administrera resor för patient och anhöriga i regionen. Patienten och anhöriga kan under 

det kommande vårdförloppet vända sig till en kontaktsjuksköterska på Akademiska eller på hemorten, mellan 

vilka god kommunikation finns i och med det kontaktsköterskenätverk som byggts upp med hjälp av RCC. 

 

Inför kirurgi ges oftast förbehandling med cytostatika och strålning. Cytostatika ges i allmänhet på hemorten 

och strålning ges, om möjligheten finns på hemorten, annars i Uppsala. Efter denna behandling genomförs en 

ny skiktröntgenundersökning inför uppföljande MDK. Patient och anhöriga informeras ytterligare kring det 

kirurgiska ingreppet i samband med inskrivningsbesök ca 2v preoperativt. 

 

I samband med operationen erbjuds anhöriga hotellrum i Uppsala vid behov. Vårdtiden är i allmänhet 10-14 

dagar varefter patienten oftast kan återgå till hemmet, men vid behov av ytterligare återhämtning kontaktas 

hemsjukhuset för ställningstagande till konvalescens. Tidpunkt för sådan transport anpassas efter 

hemsjukhusets önskemål. Våra opererade patienter kvarstannar sålunda på den opererade enheten tills risken 

för kirurgiska komplikationer är mycket liten. 

 

Fyra till sex veckor efter operationen sker ett postoperativt återbesök på Akademiska med svar på 

mikroskopiundersökningen efter operationen och ställningstagande till eventuell ytterligare onkologisk 

behandling. Därefter sker vanligen sex- och 12-månadersbesök på Akademiska, men patienter som så önskar 



 

 

kan göra dessa på hemorten. Innehållet i återbesöket är identiskt och uppdateras kontinuerligt efter diskussion 

i våra nätverk med utgångspunkt i det nationella vårdprogrammet. 

 

Komplikationer till operationer som utförts på Akademiska sjukhuset handläggs på Akademiska sjukhuset. 

 

 

 

Figur: Ett omfattande arbete med kartläggning av patientprocesserna för matstrups- och magsäckscancer är 

genomfört under2013-2014 med syfte att öka värdet för patienten i varje steg av processen.  

Esofagus	och	
ventrikelcancerprocesserna	

2. Onkologisk och 
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3. Kirurgisk behandling 



 

 

2. Nuvarande vårdvolym samt planerad utökad volym  

Här preciseras vårdvolymen under de senaste tre åren samt upptagningsområde/remissvägar för aktuell 

verksamhet samt hur denna har utvecklats. Här anges även den tilltänkta planeringen som utgör underlag för 

framtida verksamhet som nationellt centrum. Ange även om det finns ett beräknat kapacitetstak för 

verksamheten. 

 

Under den gångna 12-månadersperioden har 212 patienter med esofagus/cardia- eller ventrikelcancer bedömts 

på speciell MDK för dessa sjukdomsgrupper. Årligen utförs i genomsnitt 20 esofagusresektioner för cancer på 

Akademiska sjukhuset (se årsrapport1). I år beräknar vi att utföra drygt 25 ingrepp, som följd av genomförd 

regional nivåstrukturering. Dessutom utförs en stor volym avancerad bariatrisk kirurgi och annan benign 

kirurgi vid sjukdomar i matstrupe och magsäck (esofagusperforationer, resektion av divertiklar, akalasi mm, 

totalt ca 350 fall/år). Detta ger mycket kirurgisk träning som kommer cancerpatienter till godo, men det ger 

också en flexibilitet som gör det lättare att absorbera tillfälliga toppar av cancerverksamhet utan att påverka 

ledtider i processen. 

 

Idag mottar vi remisser från framförallt kirurger och onkologer i Västerås, Hudiksvall, Gävle, Mora och Falun, 

men även från läkare på öron-näsa-halskliniker och från flera Norrlandssjukhus. Sålunda finns goda 

administrativa förutsättningar för ett nationellt uppdrag. 

 

Tack vare detta och de redan genomförda förändringarna i vårt processarbete som beskrivs längre fram i 

ansökan ser vi inga kapacitetsproblem. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Figur: Schematisk beskrivning av vårdprocessen vid VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset. 

(Del 1) Utredning till MDK. 

Figur: Schematisk beskrivning av vårdprocessen vid VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset 

(Del 2) MDK till start av behandling.  

 

Nyligen har minimalinvasiv operationsteknik införts vid flera av dessa ingrepp, vilket minskat belastningen på 

intensivvården och den totala kostnaden för denna avancerade vård. Inrättandet av en subspecialiserad sektion 

för esofagus/ventrikelkirurgi med samtidig expansion av teamets verksamhet med nya operationslokaler har 

frigjort utrymme för den expanderande cancerverksamheten. Samtliga patienter har hittills fått kirurgi inom 

den planerade tidsramen efter avslutad onkologisk behandling. Ytterligare expansion kan absorberas inom 

befintlig verksamhet för upp till 2,5 miljoner invånare, då ovanstående MDK, multiprofessionella mottagning 

osv dimensionerats för detta redan från start. 

 

3. Nuvarande struktur samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  

Här preciseras nuvarande resurser för aktuell verksamhet samt hur dessa förväntas att utvecklas vid framtida 

verksamhet som nationellt centrum.  

- Fysiska resurser: lokaltillgång för mottagning, vårdplatser, patienthotell, operationskapacitet, teknisk 

utrustning, bild- och funktionsdiagnostik, patologi, utrustning för multidisciplinär konferens mm.  
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Idag deltar fem länssjukhus motsvarande ett upptagningsområde på cirka 1,1 miljoner invånare i vår MDK. 

Dessa remissvägar är väl upparbetade och ytterligare landsting kan lätt ansluta. Varje onsdag mailas en lista 

med aktuella fall ut till berörda kollegor med hjälp av särskild administrativ resurstilldelning. Vid framtida 

verksamhet som nationellt centrum kan befintliga kontaktvägar användas och antalet patienter på MDK utökas 

för att optimera ledtider även vid högre volymer. MDK bedrivs med toppmodern utrustning som medger 

direktkommunikation i ord och bild samt delad bildinformation på tre videoskärmar. Ingen begränsning i 

tillgång på denna service förutses. 

 

Vi har utrymme för expansion på samtliga befintliga mottagningar, liksom MDK, inom nuvarande 

resurstilldelning. En omfattande ombyggnad pågår och vid nationell centrumbildning kommer 

vårdplatsallokering för denna verksamhet att ske. Patienthotell finns i nära anslutning till sjukhuset och den 

kapaciteten kommer att öka i och med ombyggnation. I dagsläget disponerar vårt team fyra operationssalar per 

vecka med modern utrustning för minimalinvasiv kirurgi. En ökning av denna resurs planeras. 

 

Akademiska sjukhuset har modern bild- och funktionsdiagnostik på alla nivåer. Exempelvis är ett 

forskningsprojekt om esofaguscancer och nordens första PET-MR utrustning etikgodkänt och är i startfas. En 

ökad kapacitet har under hösten 2015 kommit patologen till del. 

 



 

 

Personalresurser: Bemanning, kompetenser och kompetensnivå inom olika professioner och specialiteter, 

utbildning, kompetensutveckling mm. Beskrivningen ska omfatta tillgänglig kompetens/bemanning 24/7/365 

dvs. inkl. nattetid, helger och semesterperioder.  

 

Personalresurser: 

 Läkare: Sektionen för esofagus/ventrikelkirurgi består av sex heltidsanställda specialister i kirurgi, 

varav två har Europeisk ackreditering inom esofagus- och ventrikelcancerkirurgi (ECS Surg). 

Esofagusoperatörerna deltar kontinuerligt i nationell och internationell vidareutbildning. Sektionen 

bedriver kontinuerligt teoretisk internutbildning för icke-esofagusoperatörer. Ett flertal dedicerade 

specialister finns inom anestesi och intensivvård, liksom inom interventionell radiologi. Den kliniska 

patologin är för närvarande välbemannad. 

 Sjuksköterskor: Vi har två kontaktsjuksköterskor för patienter med esofaguscancer, som delar sin 

arbetstid mellan mottagning och slutenvård. Slutenvården har bedrivits på samma vårdavdelning sedan 

1995. Flera specialistsjuksköterskor i kirurgi och en avancerad specialistsjuksköterska (Nurse 

practitioner) tjänstgör på avdelningen. Kontinuerlig avdelningsövergripande internutbildning pågår 

med t.ex. 4 tillfällen under hösten 2015.  

 Paramedicinsk personal: God tillgång på engagerade dietister och fysioterapeuter. Representanter ur 

bägge professionerna deltar både i våra arbetsgrupper (värdebaserad vård, standardiserat vårdförlopp) 

samt kliniskt vid den multiprofessionella mottagningen, slutenvård inom kirurgi och onkologi och 

återbesök. 

 

Kompetens 24/7/365: 

 Minst en esofaguskirurg är i tjänst årets alla veckor (även sommartid och veckor med storhelger) och 

denne kan kontaktas dygnet runt efter kontakt med kirurgens bakjour. Diskussion pågår om att inrätta 

en formell beredskapslinje, även om nuvarande system alltid fungerat väl och vi vid flera tillfällen 

tagit emot patienter från andra universitetssjukhus som saknat erforderlig kompetens. 

 Ovanstående kompentens används också för andra akuta och planerade tillstånd, såsom 

komplikationer till bariatrisk kirurgi, perforationer och andra iatrogena skador, både från vårt eget 

område och närliggande specialiteter (ÖNH, thorax mfl). 

 Välfungerande jourlinjer inom onkologi och radiologi, där det dessutom finns en separat linje för 

interventionell radiologi. 

 Vårdavdelningen bedriver vård året om, och rondas helgtid av en specialistläkare inom övre 

abdominell kirurgi.  

 

4. Nuvarande process samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  

Här preciseras nuvarande vårdprocess samt planerade förändringar inför en framtida verksamhet som 

nationellt centrum.  

- Översiktlig beskrivning av vårdprocessen ur ett patientperspektiv från första kontakt p.g.a. 

sjukdomsmisstanke till uppföljning och palliativ vård.  

 



 

 

- Detaljerad beskrivning av den del av vårdprocessen som omfattas av det nationella uppdraget med särskild 

uppmärksamhet på:  

o Remitteringsrutiner  

o Samverkan med remitterande enheter  

o Samverkan med övriga nationella centra  

o Kontaktsjuksköterskans roll  

o Koordinatorns roll vid standardiserade vårdförlopp(om detta är aktuellt)  

o Aktiva överlämningar  

o Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationellt centrum  

o Multidisciplinär konferensverksamhet inkl. anmälningsrutiner till MDK  

o Kommunikation med remittenter  

o Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information  

o Individuell vårdplan/ Min vårdplan  

o Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter avslutad 

vårdepisod)  

o Rutiner för arbete med patientsäkerhet  

o Rutiner vid återfall  

o Registrering i kvalitetsregister omfattande rutiner och ansvar för registrering under hela processen (d.v.s. 

samtliga blanketter).  

 

- Externt riktad utbildningsaktivitet, t.ex. till remittenter, patientorganisationer m.m.  

 

Översiktlig beskrivning av vårdprocessen ur ett patientperspektiv från första kontakt p.g.a. sjukdomsmisstanke 

till uppföljning och palliativ vård. 

Patienter från Uppland (C-län) genomgår gastroskopi med biopsi på endoskopienheten, där svar kommer inom 

ett par dagar tack vare införd rutin angående välgrundad cancermisstanke. I samband med skopin beställs 

skiktröntgen av thorax och buk, som utförs inom 10 arbetsdagar och demonstreras på MDK. 

Behandlingsförslag finns sålunda inom två veckor från första kontakt. 

 

Övriga patienter (ej boende i C-län) som remitterats med svar på PAD och CT senast tisdag, diskuteras samma 

vecka på torsdagens videosända MDK. Patienten kallas till multiprofessionella mottagningen samma 

förmiddag för information av vårt team. Skriftlig dokumentation avseende bägge kontakterna når remitterande 

läkare dagen därpå via fax. 

 

Detaljerad beskrivning: 

 Remitteringsrutiner. Inom C-län skickas digitala remisser som når oss momentant. Skriftliga remisser 

från andra sjukhus ställs till Esofagus/ventrikelsektionen, Verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska 

sjukhuset Uppsala och skickas via post eller fax (018/611 45 37). Vid ankomst till 

Kirurgmottagningen registreras de och vidarebefordras till konsultansvarig esofagus/ventrikelkirurg. 

Vederbörande kan också nås direkt från alla sjukvårdsinrättningar i Sverige via särskild konsulttelefon 



 

 

(070/018-611 38 58 eller 076/721 91 33). Denna information har förmedlats till våra remittenter och 

finns på Akademiska sjukhusets externa hemsida: 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-

remittent/Videokonferens/Esofagus--Ventrikel/ 

 Samverkan med remitterande enheter. Remitterande enheter har deltagit i flera möten under det att 

ovanstående process byggdes upp och kan alltid nå oss (kontorstid direkt på telefon annars via 

kirurgbakjour). Vi har under de senaste åren besökt sjukhusen i Västerås, Gävle, Falun och Hudiksvall 

för att utbyta gemensamma erfarenheter, vilket också sker spontant vid alla kontakter. 

 Samverkan med övriga nationella centra sker kontinuerligt på nationella och lokala möten samt via 

NREV. Vi har vid två tillfällen haft inbjudna gästoperatörer från Huddinge och även besökt dem. 

Pågående regionmöten med Örebro. 

 Kontaktsjuksköterskan deltar under hela vården, d.v.s. från bokning av inkommande remiss via 

operation till sista uppföljande återbesök. De deltar aktivt i den multiprofessionella mottagningen med 

ett eget registrerat besök, där många värdebaserade mått tas och håller sedan i alla patientkontakter. Då 

kontaktsjuksköterskans roll är central i ett modernt omhändertagande av cancerpatienter är vi 

tacksamma för att ha egna på esofagus/ventrikelsektionen, som dessutom aktivt deltar i vården under 

alla skeenden (nybesök, slutenvård, återbesök och för Uppsalapatienter övergång till palliativ 

behandling). 

 Koordinatorns roll vid standardiserade vårdförlopp sköts av våra kontaktsjuksköterskor. De ansvarar 

för nybesök, andra mottagningstider, svar på röntgenremisser samt noterar ledtiderna i eget register. 

De deltar också i arbetsgrupp kring SVP och värdebaserad vård. 

 Aktiva överlämningar sker av kontaktsjuksköterskan för patienter som efter besök på 

multiprofessionella mottagningen inte är aktuella för ytterligare vård på Akademiska sjukhuset, liksom 

vid utskrivning till hemortssjukhus av ansvarig vårdavdelningssköterska. 

 Arbetsfördelning mellan remitterande verksamheter och nationellt centrum. Remitterande enhet utför 

initial gastroskopi med biopsi och CT Thorax-buk, liksom vid behov kompletterande undersökningar, 

t.ex. PET-CT, ultraljud lever, arbetsprov och/eller spirometri. För de remittenter som önskar kan alla 

kompletterande undersökningar ske på Akademiska. Nationellt centrum planerar MDK, återkommer 

med tidsschema för aktuella patienter och håller videosänd MDK torsdag kl. 08.00. Vi återkommer 

med skriftlig information dagen därpå, liksom efter vård på Akademiska sjukhuset (kopia på 

mottagningsbesök, respektive slutenvårdsepikris). Särskilda önskemål noteras i separat remiss eller 

brev. 

 Multidisciplinär konferensverksamhet inklusive anmälningsrutiner till MDK. Multidisciplinär 

konferensverksamhet sker varje vecka, för närvarande torsdagar kl 08.00-08.45. Skriftliga remisser 

ställs till Esofagus/ventrikelsektionen, Verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset Uppsala 

och skickas via post eller fax (018/611 45 37). De som inkommit senast under tisdagen behandlas 

samma torsdag, enligt det tidsschema som når remitterande enhet under onsdagen. Vid problem eller 

frågor kan konsultansvarig esofagus/ventrikelkirurg kontaktas direkt från alla sjukvårdsinrättningar i 

Sverige via 018-611 38 58 eller 076/721 91 33. 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-remittent/Videokonferens/Esofagus--Ventrikel/
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-remittent/Videokonferens/Esofagus--Ventrikel/


 

 

 Kommunikation med remittenter sker fortlöpande enligt ovan via videosänd MDK, skriftliga 

journalutskick och telefon, men även via personliga mobil- och tjänstetelefoner för att undvika den ej 

optimalt fungerande växelfunktionen på många sjukhus. 

 Patient/närståendeinformation inkl. webbaserad information. Remitterade patienter får snarast möjligt 

information om sin sjukdom, tänkbara behandlingar och för- och nackdelar samt risker med dessa. 

Denna information ges på den multiprofessionella mottagningen, med fördel tillsammans med 1-3 

närstående. Tider anpassas för tillresta patienter, så att resan underlättas (ankomst med sjukhusets 

busslinjer eller egen bil). Webbaserad praktisk information finns: 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Avdelningar-och-mottagningar1/Praktisk-

information-infor-din-vistelse-hos-oss/, liksom översiktlig medicinsk: 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Om-verksamheten1/Sektionen-for-esofagus-

ventrikelkirurgi/ 

 Individuell vårdplan upprättas för samtliga patienter i samband med nybesöket. I väntan på att Min 

vårdplan skall bli klar, delas kortfattad skriftlig information ut med uppgifter angående kommande 

onkologisk och kirurgisk behandling, inklusive principskiss av det operativa ingreppet, ytterligare 

utredning och namn på den onkolog och kirurg som patienten träffat. Patienten får därefter skriftlig 

information av kontaktsjuksköterskan angående kommande praktiska saker samt hennes/hans visitkort 

med kontaktuppgifter. Information om vårdplanen samlas i en pärm som byggs ut efter behov. 

 Rutiner för handläggning av komplikationer, såväl tidiga (under vårdtiden) som sena (efter avslutad 

vårdepisod). Patienterna genomgår sedvanliga kontroller av vitalparametrar och kontinuerlig 

bedömning av avdelningssjuksköterska, med bedömning av kirurg i samband med dagliga ronder 

morgon och kväll under vardagar samt vid behov dygnet runt. Lungröntgenkontroll morgonen efter 

operation och anastomoskontroll med hjälp av vattenlöslig kontrast dag 5-6. Odränerad pleuravätska 

tappas ultraljudslett och anastomosläckage handläggs individuellt av ansvarig esofagusoperatör 

beroende på patientens allmäntillstånd (stent, reoperation, dränage). Kompetens finns inom 

interventionell radiologi för handläggning av komplikationer vid behov. Efter avslutad vårdepisod 

ombeds patienterna ta direktkontakt med oss för beslut om vidare åtgärder: återinläggning, kontakt 

med hemortssjukhuset eller annat. Alla patienter kallas till ett rutinmässigt återbesök efter 6 veckor, 

där eventuella komplikationer efterhörs aktivt. 

 Rutiner för arbete med patientsäkerhet är identiska med övrig verksamhet inom VO Kirurgi och 

Akademiska sjukhuset. Alla icke förväntade händelser som medfört skada eller risk för skada för 

patient eller händelser som inte uppfyller verksamhetens krav och/eller kvalitetsmål anmäls via 

Medcontrol, Akademiska sjukhusets avvikelserapporteringssystem, för vidare granskning. Dessutom 

registreras samtliga dödsfall, reoperationer, komplikationskoder, vårdtider över 30 dagar, och 

återinläggningar inom 30 dagar separat. Vårdförloppet på dessa patienter granskas inom varje sektion 

och utvalda ärenden behandlas på regelbundna klinikövergripande morbiditets- och 

mortalitetskonferenser. I samband med operativa ingrepp används Time-out enligt WHOs checklista. 

 Patienter som drabbas av återfall informeras och remitteras i de flesta fall till onkologklinik på 

hemorten för palliativ cytostatika. Lokala symptom, t.ex. sväljningsbesvär, kan åtgärdas med stent. 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Avdelningar-och-mottagningar1/Praktisk-information-infor-din-vistelse-hos-oss/
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Avdelningar-och-mottagningar1/Praktisk-information-infor-din-vistelse-hos-oss/


 

 

 Samtliga patienter som undersöks vid Akademiska sjukhuset registreras i Nationella kvalitetsregistret 

för Esofagus- och Ventrikelcancer. I samband med MDK bestäms TNM för att underlätta 

registreringen av blankett 1, oavsett vilken sjukvårdshuvudman patienten tillhör. Operationsdata, 

blankett 2, fylls i av operatören i samband med ingreppet. Blankett 3 med information om 

komplikationer, fylls i efter det postoperativa återbesöket av ansvarig kirurg. Ett utbildningsarbete för 

att underlätta basregistreringen med hjälp av administrativ personal från de olika landstingen i 

regionen är igång.  

 Externt riktad utbildningsaktivitet, t.ex. till remittenter, patientorganisationer m.m. Kontinuerliga 

möten med remittenter inom Akademiska sjukhuset, samt kirurg- och onkologklinikerna i Uppsala-

regionen (se lokala möten ovan) och träffar i samband med lokala RCC-möten. Sedan många år sker 

kontinuerliga möten inom Övre abdominal kirurgi, dit samtliga kirurger i Uppsala-regionen kallas, 

vilket breddar basen för informationen. I samband med den årliga KUB-kurs för ST-läkare inom 

kirurgi förmedlar vi, förutom de fastlagda föreläsningarna, också vår syn på hanteringen av 

esofaguscancer liksom lokala rutiner. Då det i princip saknas patientorganisation för denna 

patientgrupp är riktade aktiviteter svåra och vi har arbetat via patientrepresentanterna i våra olika 

arbetsgrupper. 

 

5. Nuvarande resultat samt planerade förändringar vid ett utökat uppdrag  

Här preciseras nuvarande vårdresultat samt hur dessa utvecklats över tid. Här anges även tilltänkta behov av 

förändringar inför en framtida verksamhet som nationellt centrum.  

- Rutiner för resultatredovisning, källor.  

- Täckningsgrad i kvalitetsregister.  

- Utveckling av tillgänglighet och ledtider.  

- Medicinska kvalitetsmått med relevans för aktuell verksamhet.  
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o Uppnått behandlingsresultat: Radikalitet, sjukdomsfri överlevnad, överlevnad.  

o Behandlingskomplikationer efter kirurgi enligt Clavien-Dindos gradering (1-5), oplanerad IVA-vård, 

oplanerad återinläggning, vårdtider.  

- Utveckling av patientrapporterade mått, PROM och PREM.  

- Följsamhet till vårdprogram och guidelines.  

- Andel patienter diskuterade i multidisciplinär konferens per region/landsting av inrapporterade i 

kvalitetsregistret.  

- Deltagande i nationella och internationella vetenskapliga studier.  

- Antal patienter behandlade inom ramen för kliniska studier.  

- Publicerade vetenskapliga arbeten under de senaste fem åren.  

 

Rutiner för redovisning: 

Vid vård av esofaguscancerpatienter på Akademiska sjukhuset följs vårdresultat på flera sätt.  



 

 

1. Den regionala årsrapporten från det nationella kvalitetsregistret 

(http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/matstrupe-och-magsack/kvalitetsregister/). 

Här finns data från regionens sjukhus. 

2. Årligen publiceras en regional årsrapport med information om täckningsgrad, operationsvolymer, 

komplikationer och överlevnad med mera 

(http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/matstrupe-och-

magsack/kvalitetsregister/nationell-kvalitetsregisterrapport-matstrups-magsackscancer-2014.pdf). 

Nedan presenteras utdrag med information om komplikationer samt överlevnad på kort, medellång 

och lång sikt samt utdrag ur komplikationsanalysen. 

3. Intern kvalitetskontroll (se nedan). 

 

Täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret framgår i den regionala rapporten och ligger mellan 95 och 

100 %. Ur denna kan också ledtider utläsas. Sammanfattningsvis är mediantiden mellan diagnos och svar från 

patolog fem dagar, från diagnos till MDK 15,5 dagar och från diagnos till start av behandling 29 dagar, 

således inom ramen för det standardiserade vårdförloppet. 

 

Medicinska kvalitetsmått: 

1. Patienter opererade på Akademiska sjukhuset hade 97 % fria resektionsmarginaler (94 % i riket). 

2. Överlevnad efter operation för esofaguscancer vid Akademiska sjukhuset överstiger rikssnittet enligt 

senaste data från NREV 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/matstrupe-och-magsack/kvalitetsregister/
http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/matstrupe-och-magsack/kvalitetsregister/nationell-kvalitetsregisterrapport-matstrups-magsackscancer-2014.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/matstrupe-och-magsack/kvalitetsregister/nationell-kvalitetsregisterrapport-matstrups-magsackscancer-2014.pdf


 

 

 

 

Figur: Kaplan-Meier analys av överlevnad efter operation för esofaguscancer vid Akademiska sjukhuset 2012-

2014. Rikssnitt 0.45 vid tre år enligt NREV. 

 

3. Medianvårdtiden efter esofagusresektion i Uppsala är 13 dagar (14d i riket). 

4. Komplikationer, NREV. Andel patienter som drabbas av någon allmän (19 %) eller kirurgisk 

komplikation (33 %) efter esofaguscancerkirurgi på Akademiska sjukhuset var i nivå med övriga riket. 

Under införandet av minimalinvasiv esofagusresektion drabbades vi av en ny komplikation, läckage 

från tuben, som nu är åtgärdad i och med byte till intrathorakal anastomos. 
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Figur: Allmänna och kirurgiska komplikationer 2012-2014. Källa NREV. 

 

 

Inom VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, följs också komplikationer (blödning, infektion), reoperationer, 

vårdtillfällen över 30 dagar, oplanerade återinläggningar inom 7 dagar och mortalitet via månatliga rapporter 

på sektionsnivå, den så kallade Kvalitetsmätningen. Dessa presenteras regelbundet och ligger till grund för 

internt kvalitetsarbete. 

 

 

Figur: Mortalitet, 30- respektive 90-dagar, redovisas nedan från samma källa. 

 

 

 

 



 

 

 

Andel patienter som diskuteras på MDK är 96 % under 2014, enligt den regionala rapporten. 

 

Behandling av esofaguscancer vid Akademiska sjukhuset följer det nationella vårdprogrammet till vilket 

Jakob Hedberg är medförfattare. 

 

Avseende PREM har det nationella registret de senaste åren utarbetat ett instrument för monitorering på det 

nationella planet. Med start 2016 kommer detta instrument skickas till alla patienter 3 månader efter diagnos. 

En PROM-enkät skickas ett år efter diagnos. I väntan på implementering av detta har Akademiska sjukhuset i 

sitt arbete med värdebaserad vård i samråd med patientrepresentant definierat ytterligare mått för lokal 

uppföljning, vilket följs kontinuerligt genom registrering i en för ändamålet dedikerad journaltabell. 

 

Sedan hösten 2013 bedrivs ett sjukhusövergripande arbete inom värdebaserad vård för Esofaguscancer. I 

samband med nybesök på den multiprofessionella mottagningen (kirurg, onkolog, dietist och 

kontaktsjuksköterska) mäts graden av dysfagi, viktnedgång, trötthet och upplevd trygghet enligt validerade 

formulär. Data registreras i journaltabell och nya värden tas efter given onkologisk behandling, operation, 

samt sedan årligen under uppföljningsperioden. Detta har redan gett mycket intressanta data och lett till flertal 

förändringar i det kliniska omhändertagandet. 

 



 

 

 

 

Figur: Sammanställning av det värdebaserade måttet trötthet, fördelat på fysisk-, generell-, och mentaltrötthet, 

samt patienternas egen skattning av aktivitet och motivation under behandlingsförloppet. 

 

 

 

I Uppsala bedrivs behandlingsnära forskning och forskning inom ramen för nationella och internationella 

nätverk. Patienter som behandlats i Uppsala har inkluderats i nedanstående projekt: 

 

1. Hultman B, Mahteme H, Sundbom M, Ljungman M, Larsson R, Nygren P. Benchmarking of gastric 

cancer sensitivity to anti-cancer drugs ex vivo as a basis for drug selection in systemic and 

intraperitoneal therapy. J Exp Clin Cancer Res. 2014 Dec 21;33:110. 

2. Hultman B, Lind P, Glimelius B, Sundbom M, Nygren P, Haglund U, Mahteme H. Phase II study of 

patients with peritoneal carcinomatosis from gastric cancer treated with preoperative systemic 



 

 

chemotherapy followed by peritonectomy and intraperitoneal chemotherapy. Acta Oncol. 2013 

May;52(4):824-30.  

3. Ekman S, Dreilich M, Lennartsson J, Wallner B, Brattström D, Sundbom M, Bergqvist M. Esophageal 

cancer: current and emerging therapy modalities. Expert Rev Anticancer Ther. 2008 Sep;8(9):1433-48. 

4. Ekman S, Dreilich M, Lennartsson J, Wallner B, Brattström D, Sundbom M, Bergqvist M. Esophageal 

cancer: current and emerging therapy modalities. Expert Rev Anticancer Ther. 2008 Sep;8(9):1433-48. 

doi: 10.1586/14737140.8.9.1433. Review. 

5. Ekman S, Bergqvist M, Heldin CH, Lennartsson J. Activation of growth factor receptors in esophageal 

cancer--implications for therapy. Oncologist. 2007 Oct;12(10):1165-77. Review. 

6. Ekman S, Bergqvist M, Tell R, Bergström S, Lennartsson J. Hsp90 as a therapeutic target in patients 

with oesophageal carcinoma. Expert Opin Ther Targets. 2010 Mar;14(3):317-28. 

7. Tinge B, Molin D, Bergqvist M, Ekman S, Bergström S. Mast cells in squamous cell esophageal 

carcinoma and clinical parameters. Cancer Genomics Proteomics. 2010 Jan-Feb;7(1):25-9.  

8. Wu X, Wanders A, Wardega P, Tinge B, Gedda L, Bergstrom S, Sooman L, Gullbo J, Bergqvist M, 

Hesselius P, Lennartsson J, Ekman S. Hsp90 is expressed and represents a therapeutic target in human 

oesophageal cancer using the inhibitor 17-allylamino-17-demethoxygeldanamycin. Br J Cancer. 2009 

Jan 27;100(2):334-43. 

9. Dreilich M, Wagenius G, Bergström S, Brattström D, Larsson A, Hesselius P, Bergqvist M. The role 

of cystatin C and the angiogenic cytokines VEGF and bFGF in patients with esophageal carcinoma. 

Med Oncol. 2005;22(1):29-38. 

10. Dreilich M, Bergström S, Wagenius G, Brattström D, Bergqvist M. A retrospective study focusing on 

clinical predictive factors in 126 patients with oesophageal carcinoma. Anticancer Res. 2004 May-

Jun;24(3b):1915-20. 

11. Brattström D, Wagenius G, Sandström P, Dreilich M, Bergström S, Goike H, Hesselius P, Bergqvist 

M. Newly developed assay measuring cytokeratins 8, 18 and 19 in serum is correlated to survival and 

tumor volume in patients withesophageal carcinoma. Dis Esophagus. 2005;18(5):298-303. 

12. Dreilich M, Bergqvist M, Moberg M, Brattström D, Gustavsson I, Bergström S, Wanders A, Hesselius 

P, Wagenius G, Gyllensten U. High-risk human papilloma virus (HPV) and survival in patients with 

esophageal carcinoma: a pilot study. BMC Cancer. 2006 Apr 18;6:94. 

13. Dreilich M, Wanders A, Brattström D, Bergström S, Hesselius P, Wagenius G,Bergqvist M. HER-2 

overexpression (3+) in patients with squamous cell esophageal carcinoma correlates with poorer 

survival. Dis Esophagus. 2006;19(4):224-31. 

14. Bergström S, Dreilich M, Wagenius G, Brattström D, Larsson A, Hesselius P, Bergqvist M. The 

presence of anti-p53 antibodies in sera from patients with oesophageal carcinoma: correlation to 

treatment, tumour volume and survival. In Vivo. 2004 Sep-Oct;18(5):615-20.  

15. Dreilich M, Lindkvist A, Dhar S, Paulsson-Karlsson Y, Brattström D, Nygren P, Rickardson L, 

Wagenius G, Bergqvist M. Telomerase activity is not a key determinant of sensitivity to standard 

cytotoxic drugs in human esophageal carcinoma cell lines. Anticancer Drugs. 2006 Jun;17(5):503-9. 



 

 

16. Bergqvist M, Brattström D, Brodin D, Lindkvist A, Dahlman-Wright K, Dreilich  M, Wagenius G, 

Paulsson-Karlsson Y. Genes associated with telomerase activity levels in esophageal carcinoma cell 

lines. Dis Esophagus. 2006;19(1):20-3.  

17.  Ekman S, Eriksson P, Bergström S, Johansson P, Goike H, Gullbo J, Henriksson R, Larsson A, 

Bergqvist M. Clinical value of using serological cytokeratins as therapeutic markers in thoracic 

malignancies. Anticancer Res. 2007 Sep-Oct;27(5B):3545-53. Review. 

18. Bergqvist AS, Bergqvist M, Brattstrom D, Hesselius P, Larsson A, Brodin O, Wagenius G. Serum p53 

autoantibodies as prognostic marker in patients with oesophageal carcinoma. Anticancer Res. 2001 

Nov-Dec;21(6A):4141-5.  

19. Wu X, Smavadati S, Nordfjäll K, Karlsson K, Qvarnström F, Simonsson M, Bergqvist M, Gryaznov 

S, Ekman S, Paulsson-Karlsson Y. Telomerase antagonist imetelstat inhibits esophageal cancer cell 

growth and increases radiation-induced DNA breaks. Biochim Biophys Acta. 2012 

Dec;1823(12):2130-5. 

20. Wu X, Sooman L, Lennartsson J, Bergström S, Bergqvist M, Gullbo J, Ekman S. Microtubule 

inhibition causes epidermal growth factor receptor inactivation in oesophageal cancer cells. Int J 

Oncol. 2013 Jan;42(1):297-304. 

21. Perfusion of the gastric conduit during esophagectomy – a tonometric study. Linder G, Hedberg J, 

Björk M, Sundbom M. EPN Dnr 2013/212. Submitted. 

22. Validering av det nationella kvalitetsregistret, EPN Dnr 2013/1091-31/2, Stockholm.  

23. Jämförelse av PET-CT och PET-MR vid esofaguscancer inom ramen för PRECisE studien (Pet-

magnertic Reconanse of Esophagus). EPN Dnr 2014/551 Uppsala 

24. Riskprediktion vid resektionskirurgi för esofaguscancer och cancer i övre magmunnen, Dnr 2013 3:5, 

Stockholm  

 

Jakob Hedberg är site investigator för NeoRes II, en skandinavisk prospektiv randomiserad studie av utfall vid 

olika längd på uppehåll mellan avslutad neoadjuvant strålbehandling och kirurgi, EPN Dnr 2014/748-31/3 

 

5. Riskanalys 

Riskanalysen ska belysa konsekvenser för verksamheten (inklusive näraliggande verksamheter?) såväl vid ett 

nationellt uppdrag som vid ett uteblivet sådant uppdrag.  

 

Vid nationellt uppdrag 

Positiva konsekvenser: Ökad verksamhet ger eventuellt förbättrade resultat och minskade kostnader per 

patient. Vi kan bibehålla nuvarande seniora operatörer för denna och kringliggande verksamhet (benign 

esofaguskirurgi och avancerad obesitaskirurg). Underlättad rekrytering av specialistkompetenta kirurger. 

Inrättande av beredskapslinje för esofagus/ventrikelkirurgi. Bevarat internt stöd för närliggande specialiteter, 

t.ex. Thorax, Öron-näsa-hals och lungmedicin. Utveckling av PET-CT och PET-MR. Ökad forskning och 

utveckling. Driva nationella multicenterstudier. 

Negativa konsekvenser: - Undanträngningseffekter på VO Kirurgi är små med tanke på utförd 

dimensionering, liksom på andra kliniker då utredningen framförallt sker på hemortssjukhuset. 



 

 

 

Uteblivet nationellt uppdrag 

Positiva konsekvenser: Plats för ökning av annan verksamhet. 

Negativa konsekvenser: Minskad kompetens för övrig esofagus/ventrikelverksamhet, nedläggningsrisk även 

av denna på sikt. Minskat intresse och därmed suboptimalt omhändertagande av patienter med esofaguscancer. 

Avsaknad av stöd för närliggande specialiteter och akutpatienter. Ökad kostnad för remittering av 

Uppsalapatienter till annat sjukhus.  

 

Riskanalysen bifogas (bilaga 3.2). 

 

7. Programförklaring/checklista för presentation av verksamheten för remitterande landsting/regioner.  

Här anges hur Ni önskar presentera en kommande verksamhet för tilltänkta remittenter. Använd uppgifterna 

under process ovan för att beskriva:  

- När klinik ska kontakta er, d.v.s. beskriv aktuell patient.  

- Hur kliniker i Sverige ska kontakta er; remiss, telefon.  

- Hur patienten kontaktas från er.  

- Kontaktsjuksköterska utses hur och när, individuell vårdplan.  

- Hur nationell rond ska fungera, anmälan och presentation.  

- Vad som skall vara gjort i utredningsväg före anmälan till rond.  

- Inom vilken tid efter nationell rond patienten kan påbörja behandling.  

- Vad som händer när patienten tas in för behandling.  

- Boendemöjlighet för medföljande närstående.  

- Rutiner vid utskrivning, återremiss? telefonkontakt? kontakt med. kontaktsjuksköterska på hemmaplan?  

- Ansvar och rutiner för komplikationer.  

- Uppföljning, hur och var.  

- Ert ansvar året runt.  

  



 

 

Nationellt center för Esofagus- och Ventrikelcancer, Akademiska (NEVA) 

 

Vid nationellt center för esofagus- och ventrikelcancer, Akademiska (NEVA) behandlas patienter med 

nyupptäckt tumör i matstrupen eller magsäcken. Patienter med PAD-verifierad diagnos, liksom diskussionsfall 

vid misstänkt tumörsjukdom kan remitteras till oss, gärna efter utförd skiktröntgen av thorax och buk. 

Remissen sänds till Kirurgmottagningen, Esofagus- och ventrikelsektionen, Akademiska sjukhuset eller per 

fax 018 611 45 37. Kontakta gärna vår Esofagus/ventrikelkonsult på 018-611 38 58 vid frågor. 

 

Patienten kommer att kontaktas av oss per telefon och kallas till ett multiprofessionellt mottagningsbesök 

inom 1 vecka. Vi ger där information kring sjukdomen och tänkbara behandlingsalternativ samt utser en 

personlig kontaktsjuksköterska. Även om allt dokumenteras i Min vårdplan, ser vi gärna att en närstående 

medföljer. 

 

Då vår multidisciplinära rond är på torsdagar kl. 08.00 behöver vi din remiss under tisdagen. Den bör 

innehålla uppgifter om allvarliga sjukdomar och aktuellt allmäntillstånd, liksom PAD-svar och endoskopisk 

beskrivning av tumörläget. En CT Thorax-buk måste vara länkad till oss. Uppge om du vill delta i 

videokonferensen, vilket är mycket önskvärt, samt dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma med en 

skriftlig multidisciplinär bedömning dagen därpå. 

 

Merparten av patienterna får initialt onkologisk behandling, men oavsett val av behandling kommer den att 

starta inom 4 veckor och inledas med inläggning av en subcutan venport. Om operation blir aktuell kan vi 

komma att beställa några kompletterande undersökningar. 

 

Vi ordnar transporter till och från Akademiska sjukhuset med lämpligt färdmedel i samråd med patienten. 

Medföljande närstående kan erbjudas boende på närbeläget patienthotell.  

 

Vid utskrivning kommer vi att rapportera till era kontaktsjuksköterskor per telefon i god tid samt informera 

dig eller annan representant från hemortssjukhuset skriftligt. Vi önskar att patienten vänder sig direkt till oss 

om någon oförutsedd komplikation skulle uppstå efter utskrivningen, vilket förstås ni också är välkomna att 

göra. Vi nås året runt på 018-611 38 58. 

 

Vi kommer att kalla till ett uppföljande återbesök 6 veckor efter operation och då ge förslag på vidare 

kontroller. 

 

Akademiska sjukhusets externa hemsida, www.akademiska.se innehåller information för remittenter och 

annan sjukvårdpersonal samt för patienter och anhöriga. 

Sektionen för esofagus- och ventrikelkirurgi i stort: http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Om-

verksamheten1/Sektionen-for-esofagus-ventrikelkirurgi/ 

Multidisciplinärkonferens (tider, remissvägar mm): http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-

dig-som-ar-remittent/Videokonferens/Esofagus--Ventrikel/ 

http://www.akademiska.se/
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Om-verksamheten1/Sektionen-for-esofagus-ventrikelkirurgi/
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/Om-verksamheten1/Sektionen-for-esofagus-ventrikelkirurgi/
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-remittent/Videokonferens/Esofagus--Ventrikel/
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-remittent/Videokonferens/Esofagus--Ventrikel/


 

 

Information för patienter och anhöriga (råd, sjukresor, vårdprogram mm): 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-patient/ 

 

Med vänliga hälsning, 

Claes Juhlin 

Verksamhetschef, VO Kirurgi 

Akademiska sjukhuset, Uppsala 

  

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Kirurgi/For-dig-som-ar-patient/


 

 

1. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014. 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/matstrupe-och-magsack/kvalitetsregister/. 
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